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Wprowadzenie

Zawód nauczyciela ma długą historię i tradycję. Za czasów Arystotelesa nauczyciel był
kimś w rodzaju mistrza i wychowawcy. Dziś rola nauczyciela została precyzyjnie określona,
w naukowych opracowaniach dokładnie opisano jego zadania, obowiązki, pełnione funkcje
i konieczną do zdobycia wiedzę. Zamieszczone w niniejszym tomie materiały zostały
opracowane z myślą o studentach, którzy przygotowują się do wykonywania zawodu
nauczyciela. Autorzy starali się tak dobrać tematy poszczególnych działów, by publikacja
mogła być użyteczna dla studentów różnych kierunków, niezależnie od tego, jakich
w przyszłości będą uczyć przedmiotów i na jakim etapie edukacyjnym. W związku z tym
w opracowaniu uwzględniono podstawowe zagadnienia z zakresu pedagogiki, dydaktyki,
komunikacji językowej i kultury języka, edukacji kulturowej i emisji głosu, a nawet
neurobiologii. Nie pominięto, szczególnie ważnych w kształceniu przyszłych nauczycieli,
kwestii

dotyczących

praktyki

pedagogicznej.

Prezentowane

materiały odpowiadają

szczegółowym treściom kształcenia przyszłych nauczycieli, zapisanym w Rozporządzeniu
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów
kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. z 06.02.2012,
poz. 131).
Przygotowanie nauczycielskie, zgodnie z rozporządzeniem, uzyskuje osoba, która
pomyślnie zrealizowała blok zajęć psychologiczno-pedagogicznych oraz dydaktycznych,
a także odbyła praktykę pedagogiczną. Student, który chce zostać nauczycielem, może podjąć
takie kształcenie na kierunkach i specjalnościach nauczycielskich. W Uniwersytecie Śląskim
może uzyskać kwalifikacje nauczycielskie, studiując na kierunkach o charakterze
nienauczycielskim, w programie Bloku Kształcenia Nauczycieli, jeśli tylko podstawowe
przygotowanie kierunkowe realizuje treści programowe w zakresie umożliwiającym
przygotowanie merytoryczne do nauczania danego przedmiotu i jest zgodne z opisem
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
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w Podstawie programowej kształcenia ogólnego lub w Podstawie programowej kształcenia
w zawodzie.
Przygotowanie nauczycielskie ma charakter modułowy, a jego realizacja jest możliwa
w trakcie studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz w czasie studiów podyplomowych.
Moduł 1. obejmuje przygotowanie kierunkowe, merytoryczne. Moduły 2. i 3. mają charakter
psychologiczno-pedagogiczny i dydaktyczny. Składają się z zajęć o charakterze
ogólnonauczycielskim/ogólnopedagogicznym,

a

także

z

zajęć

przygotowujących

do wykonywania zawodu nauczyciela konkretnego przedmiotu (zgodnie z kierunkiem
studiów/specjalnością) oraz z praktyk (por. tabela 1.).
Tabela 1

Modułowy charakter przygotowania do wykonywania zawodu nauczyciela
Moduł

Komponenty modułu

Moduł 1.
Przygotowanie
merytoryczne
Moduł 2.
Przygotowanie
w zakresie
psychologiczno-pedagogicznym
Moduł 3.
Przygotowanie w
zakresie dydaktycznym

Godziny

Zgodne z opisem efektów kształcenia dla
realizowanego kierunku studiów

*

1. Ogólne przygotowanie
psychologiczno-pedagogiczne
2. Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne do nauczania na danym
etapie edukacyjnym
3. Praktyka
1. Podstawy dydaktyki
2. Dydaktyka przedmiotu na danym
etapie edukacyjnym
3. Praktyka

90
60
30
30
90
120

ECTS
**

10

15

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów
kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. z 06.02.2012, poz. 131).

Warto zwrócić uwagę na efekty kształcenia określone w rozporządzeniu. Dotyczą one:
− wiedzy merytorycznej i metodycznej, a w zakresie metodycznym wymieniają m.in. te
związane z wiedzą ogólnodydaktyczną;
− wiedzy pedagogicznej i psychologicznej, a w tym w zakresie wyszczególniają m.in. te
dotyczące wychowania i rozwoju, szkoły jako instytucji wychowawczej, komunikacji
i kultury języka, poznawania uczniów;
− przygotowania w zakresie stosowania technologii informacyjnej;
− poziomu znajomości języka obcego.
W przygotowaniu przyszłych nauczycieli zwiększono też rolę kształcenia praktycznego,
w

tym

w

szczególności

w

obszarach

dotyczących

kompetencji

opiekuńczych,

wychowawczych oraz diagnozowania indywidualnych potrzeb ucznia.
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Zakres wiedzy i doświadczeń praktycznych, które musi zdobyć przyszły nauczyciel, jest
szeroki. To, co oferuje przedstawiony tom, stanowi zaledwie skromny wybór z całości
problematyki. By pomóc w przyswojeniu wiedzy, rozdziały zostały poprzedzone pytaniami
kierującymi czytaniem, a zwieńczone zadaniami praktycznymi i materiałami dodatkowymi.
Dla zainteresowanych rozwinięciem zarysowanych problemów poszczególne opracowania
zostały uzupełnione o literaturę rekomendowaną, a całość opracowania – o bogatą literaturę
przedmiotu. Autorzy wyrażają nadzieję, że choć w niewielkim stopniu przyczynią się do
opanowania przez kandydatów do zawodu nauczyciela niełatwej sztuki uczenia.
W imieniu Autorów
Danuta Krzyżyk i Bernadeta Niesporek-Szamburska
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Organizacja kształcenia a aktywność uczniów
Alina Budniak

Pytania otwierające
Czym jest proces kształcenia? Jak rozumiane są nauczanie i uczenie się? W jaki sposób może
odbywać się uczenie się? Od czego zależą efekty uczenia się? Jakie czynności w procesie
nauczania-uczenia się podejmuje nauczyciel, a jakie uczeń? W jaki sposób nauczyciel powinien
przygotować się do zajęć? Czym jest model kształcenia? Kiedy kształcenie wszechstronnie rozwija
uczniów? Jakie są rodzaje aktywności uczniów i w jaki sposób można rozwijać je w trakcie nauki?
Jaka jest specyfika zastosowania poszczególnych metod edukacji i organizacyjnych form kształcenia?

Proces kształcenia i jego cechy charakterystyczne
Proces kształcenia – nazywany także procesem nauczania-uczenia się – jest rozumiany
jako systematyczny, planowy i długotrwały, uporządkowany w czasie zbiór (ciąg) ściśle
ze sobą powiązanych czynności nauczyciela i bezpośrednio od nich zależnych czynności
poznawczych uczniów; zwykle inicjowany, organizowany i kierowany przez nauczyciela
(BEREŹNICKI, 2001: 185). Proces nauczania-uczenia się zawsze przebiega w określonej
przestrzeni dydaktycznej oraz przy użyciu odpowiednich środków (które tworzą materialne
warunki kształcenia) i obejmuje nauczycieli, uczniów oraz treść kształcenia (BEREŹNICKI,
2001: 192).
Nauczanie jest rozumiane jako zespół czynności nauczyciela kierującego uczeniem się
uczniów (PÓŁTURZYCKI, 1997: 93), zaplanowanych i systematycznych, zmierzających
do wywołania pożądanych, trwałych zmian w postępowaniu, predyspozycjach i całej
osobowości uczących się (BEREŹNICKI, 2001: 192). Uczenie się jest procesem nabywania
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przez uczący się podmiot wiedzy o świecie, umiejętności i nawyków, rozwijania zdolności
i zainteresowań, kształtowania przekonań i postaw, w którego wyniku powstają nowe formy
zachowania się i działania lub modyfikowane są formy dotychczasowe (BEREŹNICKI, 2001:
190).
Poznawanie rzeczywistości – rzeczy, zjawisk i procesów, ich właściwości –
z wykorzystaniem zmysłów nazywamy poznawaniem bezpośrednim (lub naturalnym –
PÓŁTURZYCKI, 1997: 89). Dostarcza ono uczącemu się wrażeń, spostrzeżeń i wyobrażeń,
będących podstawą myślenia, i dokonuje się „w drodze samodzielnego dostrzegania,
formułowania

i

rozwiązywania

różnorodnych

problemów,

poprzez

obserwacje,

doświadczenie i różnorodne czynności praktyczne” (BEREŹNICKI, 2001: 187). Uczenie się
w ten sposób wymaga więcej czasu i wysiłku, ale rozwija zainteresowania poznawcze,
zdolności i sprawności umysłowe (np. umiejętność porównywania, syntezy, analizy,
wnioskowania, określania przyczyn i skutków itp.). Wiedza w ten sposób zdobyta jest
bardziej trwała i przekonywająca (OKOŃ, 1998: 140). Uczenie się może także odbywać się
przy

wykorzystaniu

gotowych

informacji

zawartych

w

przekazach

drukowanych

lub wypowiadanych – wtedy poznawanie ma charakter pośredni. W ten sposób uczeń
w krótszym czasie zdobywa większy zasób umiejętności, sprawności i wiedzy (często
niedostępnej bezpośredniemu doświadczeniu), jednak takie uczenie się ma mniejsze walory
kształcące (BEREŹNICKI, 2001: 187), a wiedza w ten sposób zdobyta jest mniej pewna i trwała
(OKOŃ, 1998: 140). W procesie kształcenia poznawanie bezpośrednie i pośrednie przeplatają
się i uzupełniają.
W procesie nauczania-uczenia się (kształcenia) konieczne jest uwzględnienie
obserwacji, myślenia i praktyki, które wzajemnie się dopełniają (BEREŹNICKI, 2001: 187).
Zadanie 1, s. 31.

Uwarunkowania efektów uczenia się
Kształcenie ma doprowadzić do celowych zmian w osobowości wychowanka, przy jego
podmiotowym udziale, w sferach: poznawczej (intelektualnej – zapamiętanie i zrozumienie
wiadomości),

emocjonalnej

(postawy,

przekonania,

wartości)

i

psychomotorycznej

(stosowanie wiedzy, umiejętności, sprawności) (BEREŹNICKI, 2001: 193). Istotą procesu
kształcenia jest więc przygotowanie ucznia do „świadomego i aktywnego zdobywania
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i stosowania wiedzy, łącznie z rozwijaniem zdolności poznawczych, przede wszystkim
myślenia” (BEREŹNICKI, 2001: 194).
Efekty uczenia się zależne są od wielu różnorodnych czynników, które przyjęto dzielić
na trzy zasadnicze grupy:
– właściwości ucznia,
– sytuacja nauczania-uczenia się,
– właściwości nauczyciela (PRZETACZNIK-GIEROWSKA, WŁODARSKI, 1998: 49).
Pierwszą grupą czynników determinujących efekty kształcenia są właściwości ucznia,
do których zaliczamy: inteligencję, zdolności specjalne, zainteresowania, nastawienia, poziom
aspiracji, motywy uczenia się, wiek, samodzielność, umiejętność uczenia się (PRZETACZNIK-GIEROWSKA, WŁODARSKI, 1998: 49). Kluczowe znaczenie w osiąganiu zamierzonych
rezultatów ma jednak postawa wobec uczenia się – aktywna, twórcza i operatywna
(BEREŹNICKI, 2001: 193).
Na sytuację nauczania-uczenia się składają się: stan organizmu ucznia (stan zdrowia,
zmęczenie, znużenie); transfer (pozytywny – przenoszenie wypróbowanych sposobów
uczenia się na nowe działania); sposoby zapoznawania z materiałem (słowny, obrazowy);
liczba i rozłożenie powtórzeń; stosowanie wzmocnień, np. w postaci pochwały, nagrody
lub kary; przedstawianie uczniom informacji o wynikach (tzw. sprzężenie zwrotne), które
pozwala na dokonanie samooceny, pobudzenie motywacji do dalszych działań; umożliwienie
uczniom aktywności w myśleniu i działaniu. Istotną rolę odgrywają także warunki, w jakich
odbywa się kształcenie: odpowiednia ilość miejsca, oświetlenie, wyposażenie i wystrój sali,
ilość i jakość pomocy dydaktycznych, czas trwania zajęć i pora ich odbywania, organizacja
zajęć, klimat (atmosfera) klasy i szkoły itp. Każdy z tych czynników może decydować
o rezultatach procesu kształcenia (OKOŃ, 1998: 133).
Nauczyciel pełni rolę kierowniczą, wspierającą i wyzwalającą, pobudzającą aktywność
i samodzielność uczniów w myśleniu i działaniu. Wiedza i kompetencje nauczyciela, jego styl
pracy i osobowość, stosowane metody, formy i środki, prawidłowa organizacja i prowadzenie
procesu kształcenia będą wpływały na efekty uczenia się uczniów (PRZETACZNIK-GIEROWSKA; WŁODARSKI, 1998: 49; BEREŹNICKI, 2001: 192–193). Czynności mające
wywołać

i

podtrzymywać

uczenie

się

i

utrwalać

jego

wyniki,

podejmowane

przez nauczyciela, to:
– „przyciąganie i ukierunkowanie uwagi,
– pobudzanie do przypominania sobie podstawowych wiadomości i/lub umiejętności
stanowiących warunek wstępny uczenia się,
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– informowanie uczniów o szczegółowych celach uczenia się,
– dostarczanie odpowiednich bodźców,
– podawanie wskazówek dotyczących uczenia się,
– dostarczanie korygujących informacji zwrotnych,
– ocenianie wyników,
– ułatwianie transferu,
– zapewnianie przechowywania wiedzy w pamięci przez ćwiczenia” (BEREŹNICKI, 2001:
191).
Czynności nauczania-uczenia się przynoszą pozytywne wyniki, jeśli: są zgodne
z zakładanym celem, mają urozmaicony tok, są przystosowane do poziomu i możliwości
poszczególnych uczniów, przebiegają planowo i systematycznie, podlegają ustawicznej
kontroli i samokontroli oraz ewentualnej korekcie (KUPISIEWICZ, 2000: 103).
Zadanie 2, s. 31–32.

Czynności nauczyciela i uczniów w procesie kształcenia
Proces kształcenia może mieć różnorodny przebieg, w zależności od przedmiotu
nauczania, wieku uczniów, celu i tematu zajęć, zastosowanych metod nauczania-uczenia się
czy warunków, w których kształcenie się odbywa (BEREŹNICKI, 2001: 194), można jednak
wyróżnić w nim charakterystyczne fazy, ogniwa (OKOŃ, 1998: 134). Wincenty Okoń
przedstawia czynności nauczyciela i uczniów w procesie kształcenia (tabela 1.), wskazując
jednocześnie, że mogą pojawiać się one „w nieco zmienionej kolejności, mogą występować
równocześnie, mogą też wchodzić ze sobą w nowe uzasadnione związki” (OKOŃ, 1998: 134).
Tabela 1
Czynności nauczyciela i uczniów w procesie kształcenia
Czynności nauczyciela
1.

działania sprzyjające uświadomieniu
uczniom celów i zadań kształcenia

2.

zaznajomienie uczniów z nowymi rzeczami
i zdarzeniami
kierowanie procesem nabywania pojęć

3.
4.

kierowanie procesem poznawania
prawidłowości i praw naukowych

Czynności uczniów
1. działania służące wytworzeniu pozytywnej
motywacji do nauki, stosownie
do zaaprobowanych celów
2. poznawanie nowych rzeczy i zdarzeń
3. procesy uogólniania służące wytworzeniu
pojęć
4. poznawanie prawidłowości i praw
naukowych oraz systematyzowanie wiedzy
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5.
6.
7.

kierowanie procesem przechodzenia
od teorii do praktyki
organizowanie zajęć praktyczno-wytwórczych
sprawdzanie i ocena osiągniętych
przez uczniów kompetencji

5. nabywanie umiejętności i nawyków
6. działania praktyczne służące wytwarzaniu
przedmiotów i zmian w otoczeniu
7. samokontrola osiągnięć uzyskiwanych
w toku uczenia się

OKOŃ, 1998: 135.

Uświadamianie celów i zadań kształcenia – realizowane przez szkołę cele kształcenia
wiążą się z przygotowaniem młodzieży do życia w społeczeństwie. Dla uczniów nabierają
one znaczenia, gdy związane są z konkretnymi i łatwo uchwytnymi zadaniami.
Aby sformułować te zadania, nauczyciel musi dobrze znać swoich uczniów, ich dążenia,
motywy oraz program kształcenia i podręczniki, stosować urozmaicone metody pracy,
adekwatne środki dydaktyczne czy też wskazywać związek teorii z praktyką. Jeśli uczniowie
uczestniczą w wyznaczaniu celów kształcenia, wzrasta ich motywacja do działania,
zaangażowanie, zainteresowanie zajęciami (OKOŃ, 1998: 141–142).
Poznawanie nowych faktów jest procesem długotrwałym i złożonym, składającym się
z wielu czynności: „od zmysłowego ich ogarnięcia poprzez poznanie abstrakcyjne
do praktycznych zastosowań tego poznania” (OKOŃ, 1998: 133). Może odbywać się
na podstawie obserwacji, działania praktycznego, wykorzystania środków dydaktycznych lub
opisu słownego (werbalnego) (OKOŃ, 1998: 142–144).
Nabywanie pojęć związane jest z zastosowaniem szeregu operacji myślowych, np.
porównywania, uogólniania, abstrahowania, analizy i syntezy, indukcji i dedukcji, jest
procesem skomplikowanym, zależnym od wieku uczniów, rodzaju pojęcia, sposobu
wprowadzania, liczby powtórzeń (OKOŃ, 1998: 144–146).
Następna faza – poznawanie prawidłowości i systematyzowanie wiedzy – według
W. Okonia odbywa się na dwóch poziomach: wykrywania zależności i formułowania praw
oraz włączania ich do systemu wiedzy z danego zakresu. Obok obserwacji, samodzielnych
doświadczeń, uogólniania i różnicowania w procesie przyswajania pojęć konieczne jest
posługiwanie się nimi w nowych sytuacjach, włączenie ich do struktury wiedzy (OKOŃ, 1998:
146–147).
Przechodzenie od teorii do praktyki wymaga dobrego opanowania norm rzeczowych
– wiedzy naukowej opisującej rzeczywistość i wyjaśniającej występujące w niej zależności.
Po ich opanowaniu uczeń może je wykorzystywać, przejawiając umiejętności (sprawność
w posługiwaniu się właściwymi regułami przy wykonywaniu zadań) i nawyki (powstające
wówczas, gdy pod wpływem systematycznych ćwiczeń uczeń wykonuje działanie z coraz
mniejszym wysiłkiem, przy zmniejszonej kontroli świadomości). W procesie nabywania
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umiejętności i nawyków można wyróżnić następujące etapy: uświadomienie nazwy,
naukowych podstaw i znaczenia danej umiejętności (1); sformułowanie reguł działania przed
pokazem lub w trakcie pokazu wykonania czynności (2); pokaz wzoru wykonania czynności
(3); pierwsze samodzielne czynności uczniów pod kontrolą nauczyciela (4); systematyczne
i samodzielne ćwiczenie umiejętności w celu nabycia wprawy (5) (OKOŃ, 1998: 149–150).
Opanowanie umiejętności i nawyków służy wykonywaniu czynności i zadań praktycznych,
w których trakcie następuje dalsze wzbogacanie, utrwalanie i weryfikowanie wiedzy
teoretycznej oraz rozwijanie sprawności działania.
Sprawdzanie osiągnięć ucznia – wymienione jako końcowa czynność procesu
kształcenia – występuje we wszystkich etapach tego procesu, gdyż umożliwia wówczas
szybkie wyrównanie braków i zapobieganie niepowodzeniom. Może być dokonywane przez
nauczyciela (kontrola) lub samych uczniów (samokontrola) (OKOŃ, 1998: 151–152).

Przygotowanie nauczyciela do zajęć
Przygotowanie nauczyciela do zajęć (lekcji) składa się z trzech zakresów:
– metodycznego,
– merytorycznego,
– organizacyjnego (PÓŁTURZYCKI, 1997: 199–201).
Planując zajęcia dydaktyczne na dany rok szkolny, nauczyciel zobowiązany jest
do przygotowania rozkładu materiału nauczania z uwzględnieniem celów kształcenia
i

wychowania,

zakresu

wprowadzanych

zagadnień,

kształtowanych

umiejętności

i rozwijanych zainteresowań oraz wdrażania uczniów do samokształcenia. Rozkład materiału
nauczania uwzględnia temat jednostki metodycznej, typ zajęć, proponowane metody edukacji,
formy zajęć i przydatne środki dydaktyczne, sposoby kontroli itp. Przygotowanie
merytoryczne nauczyciela związane jest z realizowanym tematem zajęć i jego miejscem
w strukturze programu – polega na wyodrębnieniu treści i pojęć niezbędnych oraz
fakultatywnych, ustaleniu celu i kolejności wprowadzania konkretnych zagadnień, określeniu
odpowiednich przykładów ilustrujących temat, wyborze zadań, ćwiczeń, tematu pracy
własnej ucznia czy zadania domowego itp. W ramach przygotowania metodycznego
nauczyciel ustala cele zajęć, rodzaj lekcji, najlepiej dostosowane do danego tematu czy klasy
metody edukacji, formy pracy uczniów, środki dydaktyczne, sposoby motywowania uczniów
do wysiłku, rodzaje kontroli osiągnięć uczniów na lekcji, sposoby aktywizowania itp.
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Przygotowanie odpowiedniej liczby pomocy dydaktycznych dla poszczególnych uczniów,
sprawdzenie sprawności działania sprzętu audiowizualnego czy rezerwacja pracowni należą
do przygotowania organizacyjnego nauczyciela (PÓŁTURZYCKI, 1997: 199–201).
Zadanie 3, s. 32–33.

Model kształcenia
Realizacja celów we współczesnej szkole wymaga zastosowania odpowiedniego
modelu kształcenia, umożliwiającego wyposażenie uczniów w usystematyzowaną, trwałą,
a zarazem operatywną wiedzę, a także ukształtowanie umiejętności samodzielnego uczenia
się. Czesław Kupisiewicz podaje cechy nowoczesnego modelu kształcenia:
− jedność uczenia się i nauczania – zazębiające się i wzajemnie warunkujące procesy
uwzględniające zarówno działania nauczyciela, jak i aktywność własną ucznia;
− jedność oddziaływań dydaktycznych i wychowawczych – zdobywana przez uczniów
wiedza sprzyja kształtowaniu wartościowych przekonań i postaw społecznych, wdrażaniu
do współpracy, postępowaniu zgodnemu z normami etycznymi;
− wszechstronność – model ten musi być przystosowany do realizacji różnorodnych zadań
dydaktycznych, np. wiązania działalności szkoły z kształceniem pozaszkolnym, łączenia
nauki z pracą, wykorzystania poznawania bezpośredniego i pośredniego itp.;
− indywidualizacja, która zapewnia każdemu uczniowi programowo niezbędne minimum
wiedzy i umiejętności, które może być rozszerzane stosownie do zainteresowań,
uzdolnień, tempa pracy, stopnia zaawansowania w nauce;
− elastyczność metodyczna i organizacyjna, uwzględniająca zastosowanie różnorodnych
metod i organizacyjnych form nauczania-uczenia się, dobieranych odpowiednio do zadań,
wieku uczniów, rodzaju lekcji itp. (KUPISIEWICZ, 2000: 103–105).
O ile dydaktyka tradycyjna skupiała się na przekazywaniu uczniom gotowych
informacji do przyswojenia, prezentowanych w ściśle określony sposób, wielokrotnie
powtarzanych obszernych treści, o tyle dydaktyka współczesna jest zorientowana na procesy
odkrywania, przeżywania i własnego działania ucznia, zgodnie z teorią wielostronnego
kształcenia (NIEMIERKO, 2007: 98–100).
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Kształcenie wielostronne a aktywność ucznia
U podłoża przedstawionej przez W. Okonia teorii wielostronnego kształcenia leży
przekonanie o konieczności zapewnienia każdej jednostce możliwości harmonijnego
i wewnętrznie zgodnego rozwoju osobowości z uwzględnieniem aktywności poznawczej,
emocjonalnej i praktycznej (OKOŃ, 1998: 196). W procesie kształcenia należy więc
uwzględnić następujące rodzaje aktywności:
− intelektualno-poznawczą,

zmierzającą

do

poznawania

świata

i

siebie

poprzez przyswajanie gotowej wiedzy przyrodniczej i społecznej oraz odkrywania
informacji w trakcie samodzielnego rozwiązywania problemów, doskonalenia zdolności
twórczych;
− emocjonalną,

polegającą

na

przeżywaniu

wartości

(poznawczych,

moralnych,

społecznych, estetycznych itp.) i ich wytwarzaniu;
− praktyczną, opierającą się na poznaniu wiedzy o rzeczywistości, którą jednostka ma
zmieniać lub stwarzać; opanowanie różnych czynności, rozwiązywanie problemów
praktycznych, działalność wytwórcza, łączenie teorii z praktyką umożliwiają utrwalanie
wiedzy i wykazanie jej znaczenia (OKOŃ, 1998: 197–198);
− recepcyjną, polegającą na zapamiętywaniu nowego materiału (ŚNIEŻYŃSKI, 1998: 55).
W teorii kształcenia wielostronnego rozróżnia się cztery drogi uczenia się:
− przez przyswajanie – gdy uczeń zapamiętuje przekazaną mu wiedzę – opis
rzeczywistości

przekazany

przez

nauczyciela

lub

podręcznik,

literaturę

popularnonaukową, naukową, prezentację multimedialną czy film dydaktyczny;
aktywność ucznia związana jest z koncentracją uwagi, skupieniem na przekazie,
zapamiętywaniem nowych informacji i włączaniem ich w tworzoną strukturę wiedzy.
Nauczyciel dokonuje wyboru informacji potrzebnych uczniowi, narzuca sposób przekazu,
tempo pracy, przykłady ilustrujące omawiane zagadnienia;
− przez odkrywanie – uczeń samodzielnie dochodzi do informacji, formułuje wnioski,
czyni spostrzeżenia, wyjaśnia przyczyny i skutki, poznaje prawa działania itp. Zadaniem
nauczyciela jest taka organizacja zajęć, zapewnienie odpowiednich warunków (pomocy
dydaktycznych, sprzętów, literatury itp.) i pobudzenie motywacji uczniów do działania,
aby mogli sami dochodzić do wiedzy;

16

Organizacja kształcenia a aktywność uczniów

− przez przeżywanie – uczeń poznaje wartości, uczy się ewaluacji znaczenia (przyrody,
społeczeństwa, dzieł kultury i sztuki, pracy własnej i innych), rozwija umiejętność
wyrażania i uzasadniania ocen, opinii, sądów i przekonań, rozwija własną wrażliwość.
Organizując zajęcia, nauczyciel wskazuje wartość omawianych zagadnień, przedstawia
sposoby wyrażania ocen, umożliwia uczniom dokonywanie waloryzacji;
− przez działanie – gdy uczeń opanowuje umiejętności praktyczne (posługiwanie się
narzędziami, przyborami, sprzętami, czytanie i pisanie, planowanie zadań), społeczne
(zachowania się w różnych sytuacjach, komunikacji z innymi z wykorzystaniem różnych
sposobów, współpracy i współdziałania w wykonywaniu zadań) i umysłowe (obserwacji,
analizy, porównywania, wnioskowania, uogólniania itp.). Nauczyciel proponuje z jednej
strony atrakcyjne zadania, w których udział umożliwia ćwiczenie potrzebnych uczniowi
umiejętności, oraz zapewnia potrzebne pomoce, sprzęty, z drugiej zaś – czuwa nad
bezpiecznym i prawidłowym przebiegiem wykonania, udziela potrzebnych instrukcji
(NIEMIERKO, 2007: 100–102; OKOŃ, 1998: 198–206).
Aby stosować na zajęciach kształcenie wielostronne i pobudzać wszechstronną
aktywność uczniów – zdaniem M. Śnieżyńskiego – powinniśmy wykonać następujące
czynności (schemat 1.):
1. Starannie analizujemy program i treści kształcenia dla danej klasy i ustalić, które
z tych zagadnień powinien bezpośrednio przekazać nauczyciel do zapamiętania, które
treści nadają się do samodzielnego opanowania przez uczniów. Osobną grupę tematów
mają stanowić te zagadnienia, które mogą stać się źródłem przeżyć emocjonalnych,
a czwartą – treści nadające się do działań praktycznych. Tematy układamy w spójną
strukturę, uwzględniając ich następstwo, zajęcia powtórzeniowe i kontrolne –
układamy rozkład materiału.
2. Ustalając szczegółowe cele lekcji, akcentujemy jeden (lub kilka) zakresów czynności:
podanie

wiadomości,

rozwiązywanie

problemów,

ocena

i

wartościowanie,

kształtowanie umiejętności, a następnie dobieramy określoną strategię nauczania:
recepcyjną, odkrywającą, eksponującą lub operacyjną.
3. Wybierając temat lekcji, ustalamy odpowiedni do jego realizacji tok zajęć:
treści bezpośrednio przekazywane przez nauczyciela będą oparte na toku
podającym,
treści, które uczniowie będą poznawać samodzielnie, będą realizowane według
toku problemowego,
treści o nacechowaniu emocjonalnym będą uwzględniać tok eksponujący,
17
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treści nadające się do działań praktycznych realizowane będą tokiem
praktycznym.
4. Do prowadzenia zajęć należy zaplanować metody nauczania-uczenia się – zgodnie
z założonymi celami i wybranym tokiem zajęć – metody podające (receptywne),
problemowe (oparte na odkrywaniu), eksponujące i praktyczne (ŚNIEŻYŃSKI, 1998:
55–57).
Schemat 1
Teoria wielostronnego kształcenia

ŚNIEŻYŃSKI, 1998: 56.
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W przypadku uczenia się przez odkrywanie, przeżywanie i działanie dominuje
aktywność uczniów, a nauczyciel organizuje działania uczniów, umożliwia im samodzielne
wykonywanie czynności, odpowiada na pytania, zapewnia potrzebne pomoce i warunki pracy,
czuwa nad prawidłowym przebiegiem uczenia się, dba o bezpieczeństwo – pełni więc rolę
pomocniczą, wspierającą aktywność ucznia, dlatego sposoby te nazywamy metodami
wspierania edukacyjnego (KUJAWIŃSKI, 1998: 38–48).
W. Okoń wyodrębnił cztery grupy metod kształcenia, czyli nauczania-uczenia się,
zaznaczając, iż w każdej z nich występują zróżnicowane i bogate czynności nauczyciela
i uczniów (OKOŃ, 1998: 254). Charakterystykę poszczególnych metod można znaleźć
w opracowaniach dydaktycznych i metodycznych, poniżej zostaną przedstawione zalety
i wady wymienionych metod kształcenia oraz przykłady ich zastosowania (tabela 2).
Tabela 2
Zalety i wady zastosowania wybranych metod kształcenia

PRZYKŁADY
ZASTOSOWANIA
METODY PODAJĄCE (ASYMILACJI WIEDZY, RECEPCYJNE)

METODA

ZALETY

pogadanka
wstępna
(podająca)

nauczyciel może
rozpoznać wiedzę
wyjściową uczniów
z danego zakresu;
służy zainteresowaniu
zajęciami;
możliwość powtórzenia
omówionego
na zajęciach materiału

wykład

przekazanie
usystematyzowanej,
uporządkowanej wiedzy
na określony temat
w zwięzły, logicznie
uzasadniony sposób;
ekonomiczna metoda –
przekazanie dużej ilości
wiedzy wielu uczniom
równocześnie;
wymaga wiedzy
merytorycznej,
umiejętności
zaciekawienia słuchaczy
treścią, budzenia

WADY

rozdrobnienie
zagadnienia;
niejasny temat zajęć,
jeśli pytania będą
zbyt szczegółowe;
poczucie niższości
u uczniów, którzy
nie mają żadnych
informacji
na omawiany temat;
brak możliwości
nadążania wszystkich
uczniów za wywodem
kolegi czy nauczyciela
wymaga koncentracji
uwagi, śledzenia
wywodu wykładowcy;
jest tylko
jednostronnym
przekazem informacji,
nie pobudza
wielostronnej
aktywności uczniów;
wymaga znajomości
języka naukowego,
opanowania myślenia
logicznego, sprawnej
umiejętności notowania

przed rozpoczęciem
zajęć – w celu
rozpoznania posiadanej
przez uczniów wiedzy;
po zakończeniu zajęć
jako rekapitulacja
materiału

omówienie zagadnienia
przez nauczyciela;
typy wykładów:
konwencjonalny,
problemowy,
konwersatoryjny
(interaktywny –
z możliwością zadawania
pytań przez uczniów),
ilustrowany
(z wykorzystaniem
różnorodnych pomocy
dydaktycznych)
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opis

opowiadanie,
narracja

praca z książką
(praca z tekstem;
programowane
uczenie się)

motywacji
i zainteresowania
słowna charakterystyka
budowy, funkcji
czy sposobu działania,
przebiegu zjawiska itp.;
zwięzłe, uporządkowane,
uogólniające
wymienienie cech
czy faz pozwala uczniom
opanować wzór opisu

uwzględnia przebieg
wydarzenia, które
uczniowi łatwo sobie
wyobrazić, omawia
przeżycia bohatera,
którego losy uczeń może
śledzić; barwne, żywe,
dotyczy zazwyczaj
znanych sytuacji –
umożliwia emocjonalne
zaangażowanie ucznia;
ułatwia ustalanie
związków przyczynowo-skutkowych, następstwa
wydarzeń;
egzemplifikacje
z literatury stanowią
przykład poprawności
budowy zadań, piękna
mowy itp.; przystępne
dla uczniów w różnym
wieku
możliwe wykorzystanie
dla wprowadzenia
informacji, ich
utrwalenia,
systematyzowania,
uogólniania, ćwiczenie
wykorzystania
wiadomości,

monotonny,
lakoniczny;
wykorzystywane
dla opisu jakiejś cechy
nazwy są często
niezrozumiałe
dla uczniów, jeśli nie
odnoszą się
do poznawanych
zmysłami obiektów;
brak odniesienia
opisywanej cechy
do konkretnej
reprezentacji
czy wyobrażenia
powoduje, że opis jest
niezrozumiały

słownictwo, sposób
przekazu zależne
od kultury żywego
słowa nauczyciela;
tematyka nie zawsze
interesująca
dla uczniów; długość,
ilość wątków
opowiadania zależne
od wieku i możliwości
percepcji odbiorców

wymaga opanowania
umiejętności czytania
ze zrozumieniem
i wyszukiwania
informacji –
niedostępna
dla najmłodszych
uczniów; konieczność

stosowany p
podczas zaznajamiania
uczniów z osobami,
przedmiotami
i wydarzeniami,
charakterystyka
elementów środowiska
społecznego,
przyrodniczego,
geograficznego;
powinien się odbywać
wyłącznie na podstawie
obserwacji opisywanego
obiektu (najlepiej
w trakcie poznawania
bezpośredniego,
w naturalnych
warunkach); język
zrozumiały, jasny;
nauczyciel powinien
wykorzystać barwny,
żywy, plastyczny sposób
przekazu
przy opisie wydarzeń
społecznych, zachowań,
które są podstawą
dyskusji;
przy wprowadzaniu
pojęć (metoda
fabularyzacji), dla
pobudzania
zaciekawienia uczniów
tematem;
przy przekazywaniu
informacji o życiu
przyrody

możliwa
do wykorzystania
w realizacji różnych
celów edukacyjnych
i wychowawczych;
wymaga przygotowania
ucznia do samodzielnej
pracy; możliwe
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pokaz

wyjaśnienie

sprawdzenia
zapamiętania
i zastosowania
informacji (funkcje
podręcznika);
przygotowuje
do samokształcenia;
umożliwia poznanie
różnych sposobów
przekazu wiadomości
(tekst, ilustracja, wykres,
mapa itp.);
pobudza zainteresowania
z różnych dziedzin;
uczenie się
programowane
umożliwia zastosowanie
własnego tempa pracy
przez każdego ucznia;
możliwość
wielokrotnych
powtórzeń zależna
od potrzeb ucznia;
możliwość
natychmiastowego
sprawdzenia i oceny
stopnia opanowania
zagadnień, korekty
popełnianych błędów
umożliwia demonstrację
wykonania czynności,
kolejnej fazy jakiegoś
procesu, cechy
obserwowanego obiektu,
połączone
z objaśnianiem;
ułatwia zrozumienie
przekazywanych słownie
informacji
polega na przekazywaniu
określonych faktów
czy informacji
o zjawiskach, ale także
na pokazywaniu
wielorakich ich
uwarunkowań,
tłumaczeniu znaczenia,
celu, przyczyn i skutków
zjawisk

wyboru najlepszych
dla danego tematu
źródeł wiedzy;
uczenie się
programowane
wymaga opanowania
umiejętności
samodzielnego uczenia
się, samokontroli,
dyscypliny pracy itp.;
wymaga specjalnie
przygotowanych
podręczników
lub programów
multimedialnych

wykorzystanie
różnorodnych źródeł
wiedzy (podręczniki,
lektury, literatura
popularnonaukowa,
czasopisma);
specjalnie przygotowane
teksty programowane
(lub programy)
wprowadzają ucznia
w umiejętność
samodzielnej pracy
intelektualnej

wymaga koncentracji
uwagi uczniów;
nie każda faza
wykonania jakiejś
czynności jest
uchwytna dla uczniów,
jeśli demonstrowany
obiekt jest zbyt małych
rozmiarów, opis
wykonania czynności
powierzchowny itp.
jakość wyjaśnienia
zależy od umiejętności
przedstawiania
przez nauczyciela
w sposób prosty
skomplikowanych
zagadnień, możliwości
percepcji uczniów

niezbędny w trakcie
objaśniania sposobu
wykonania czynności,
posługiwania się
narzędziami
i przyborami itp.;
występuje łącznie
z różnymi metodami
słownymi
niezbędne
przy udzielaniu
odpowiedzi na pytania
uczniów;
nauczyciel musi dobrze
przygotować się
do udzielania
wyjaśnienia

METODY SAMODZIELNEGO DOCHODZENIA DO WIEDZY (OPARTE NA
ODKRYWANIU, PROBLEMOWE, HEURYSTYCZNE)
klasyczna metoda pobudza ciekawość
poprzez pokazanie
problemowa

samo działanie może
być dla uczniów tak

wymaga wysokiego
kunsztu ze strony
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metoda
przypadków (case
method, case
study); metoda
sytuacyjna

gry i zabawy
dydaktyczne

dyskusja

nieznanego;
rozbudza aktywność
uczniów; wskazuje
sposób zdobywania
wiedzy o rzeczywistości
– na podstawie własnych
poszukiwań;
wdraża do poznania
etapów rozwiązywania
problemów;
budzi wiarę we własne
możliwości;
pobudza pomysłowość,
inwencję;
rozwija operacje
myślowe (analiza,
wnioskowanie,
uogólnianie, ustalanie
przyczyn i skutków itp.)

atrakcyjne, że nie
uchwycą wniosków –
konieczne jest
podsumowanie
doświadczenia;
może wystąpić
dezorganizacja
na zajęciach;
niebezpieczeństwo
związane
z posługiwaniem się
różnorodnymi
przyrządami,
narzędziami
i materiałami

polega na dokładnym
rozpatrywaniu opisu
jakiegoś przypadku
w celu jego dokładnego
poznania i wyjaśnienia;
metoda sytuacyjna ma
pomóc zrozumieć
sytuację,
funkcjonowanie jakiejś
instytucji, ludzkie
działania oraz podjąć
decyzję,
co do rozwiązania
sytuacji
zapewniają przyjemność;
atrakcyjna formuła;
rozbudzają
zaangażowanie
emocjonalne;
wprowadzają
do przestrzegania norm,
przepisów i zasad;
przygotowują
do przeżywania porażek
i sukcesów, współpracy,
współdziałania,
rywalizacji;
ułatwiają ćwiczenie
rozmaitych umiejętności
i kontrolę ich
opanowania
wymiana poglądów,
sądów, wiedzy pomiędzy

istotna jest aktywność
uczniów, porządek
w trakcie dyskusji,
umiejętność doboru
właściwego przykładu,
który zainteresuje
uczniów

nauczyciela (trafny
dobór problemów,
dostosowanie
problemów
do indywidualnych
możliwości uczniów;
umiejętności
organizacyjne,
pobudzanie ciekawości,
umiejętność czuwania
nad bezpieczeństwem,
podsumowanie działań);
może być
wykorzystywana
dla analizy problemów
teoretycznych
i praktycznych,
dla wyjaśniania przyczyn
zjawisk;
wymaga ciągłej
interakcji nauczyciela
z uczniami
omawianym
przypadkiem może być
odkrycie przebiegu
wydarzeń historycznych,
sposobu produkcji,
odkrycia naukowego,
przepisów prawa,
uwarunkowań sytuacji
społecznych i decyzji
ludzkich

nauczyciel musi
wykazać się
pomysłowością
w tworzeniu
przykładów, projektów
gier i zabaw

najlepszy sposób
systematyzowania,
porządkowania,
utrwalania
i zastosowania
wiadomości;
do wykorzystania
na wszystkich
poziomach kształcenia,
przy wszystkich
tematach

uczniowie nieśmiali nie
będą brali udziału

przy omawianiu
różnorodnych
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uczestnikami dyskusji;
włączenie aktywne
uczniów do dzielenia się
swoimi przemyśleniami;
wymaga koordynacji
ze strony nauczyciela,
gdyż uczniowie,
emocjonalnie angażując
się w dyskusję, nie
zachowują np. kolejności
wypowiedzi;
przygotowuje
do argumentowania
własnych przemyśleń,
ćwiczy umiejętność
wysłuchiwania
i analizowania
wypowiedzi innych

w dyskusji; tempo
pracy może być
narzucone
przez niektórych
uczestników; brak
kultury dyskusji;
odejście od tematu,
jeśli nauczyciel
nie będzie animatorem
dyskusji

problemów
praktycznych,
teoretycznych czy
społecznych;
przy poszukiwaniu
możliwych rozwiązań,
ocenie postępowania
bohaterów rzeczywistych
lub fikcyjnych

METODY WALORYZACYJNE (OPARTE NA PRZEŻYWANIU)
pobudza przeżycia,
rozwija wrażliwość;
zapoznaje z rozmaitymi
wytworami innych ludzi
i ich emocjonalnym
bogactwem;
uczy dostrzegać w
otoczeniu i oceniać
wartości społeczne,
moralne, estetyczne,
naukowe
umożliwia uczniom
wyrażanie emocji
różnymi sposobami
(gestem, słowem,
śpiewem, rysunkiem);
pomaga poznać ucznia
i jego przeżycia;
umożliwia poznanie
sposobu reakcji ucznia
na wydarzenia –
jej nacechowania, siły,
czasu trwania itp.;
działanie terapeutyczne

impresja

ekspresja

nie zawsze wywołane
przeżycia są takie,
o jakie chodzi
nauczycielowi
(do każdego odbiorcy
przemawia inny
wytwór);
trudność zbiorowego
omawiania
wywołanych przeżyć

przy wprowadzaniu
zagadnień związanych
z problemami w życiu
społecznym,
wprowadzaniem tradycji
i zwyczajów, tekstów
literackich, sztuk
teatralnych, filmów,
utworów muzycznych,
dzieł plastycznych itp.

trudność w rozpoznaniu
reakcji uczniów,
jeśli nauczyciel nie zna
swoich wychowanków;
trudności uczniów
młodszych
w wyrażaniu emocji
w sposób
respektowany,
akceptowany
przez otoczenie

ważne przeżycia ucznia
związane z tekstem
literackim, oglądaną
sztuką teatralną
czy filmem, życiem
społecznym,
poznawaniem przyrody
czy tradycji, historii
znajdują swój wyraz
w postaci rysunku,
odegranej scenki,
wypowiedzi

METODY PRAKTYCZNE (OPARTE NA DZIAŁANIU)
metody ćwiczebne
(ćwiczeniowe)

poprzez wielokrotne
powtarzanie układu
czynności uczeń nabywa
wprawy, biegłości
w posługiwaniu się
konkretną umiejętnością;
zapamiętanie sekwencji
czynności; umożliwia
opanowanie
umiejętności, sprawności

monotonne,
wyczerpujące;
czynność wykonywana
wielokrotnie
nie pobudza motywacji
ucznia;
nudna;
brak widocznych
efektów, postępu
zniechęca ucznia;

niezbędna
przy opanowaniu
czynności
związanych z
podstawowymi
umiejętnościami
praktycznymi
(np. posługiwania się
narzędziami
czy przyborami,
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i nawyków

jedna umiejętność jest
ćwiczona przez
wielokrotne
powtarzanie

metody realizacji
zadań
wytwórczych

działanie ucznia
nakierowane na
konkretny cel – pobudza
motywację, emocjonalne
zaangażowanie
w wykonywaną
czynność; w trakcie
wykonywania zadania
uczeń ćwiczy
równocześnie różne
umiejętności; rozwija
pomysłowość, twórcze
podejście do zadania

zadanie musi być
dla ucznia ważne
i atrakcyjne;
konieczne jest podanie
celu działania – sposób
wykonania pozostawia
się wyborowi ucznia

pomiar

umożliwia posługiwanie
się różnorodnymi
narzędziami
pomiarowymi, uczy
dokładności, doboru
sposobu pomiaru
do mierzonej wielkości;
rozwija umiejętności
praktyczne, życiowe

aby był skuteczny,
każdy uczeń musi
wykonać pomiar –
konieczność
zapewnienia
odpowiedniej liczby
narzędzi pomiarowych;
konieczność czuwania
nad bezpieczeństwem
uczniów;
jeśli wykonywany
zawsze tylko jako
pokaz nauczyciela –
mniejsza wartość
dydaktyczna

czytania, pisania)
i społecznymi
(np. czytanie instrukcji,
stosowanie konstrukcji
językowych itp.)
np. założenie ogródka
skalnego wymaga
ćwiczenia następujących
umiejętności:
planowanie pracy,
przypomnienie
informacji o potrzebach
różnych roślin, analiza
ich rozmieszczenia
w ogródku,
przygotowanie gleby,
ćwiczenia
w posługiwaniu się
odpowiednimi
narzędziami
ogrodniczymi, sadzenie
roślin, długotrwała
pielęgnacja ogródka
skalnego, dostosowanie
prac pielęgnacyjnych
do warunków
pogodowych itp.
w trakcie wykonywania
doświadczeń;
prowadzenia hodowli
roślin (np. mierzenie
długości łodygi, liści);
umożliwia zastosowanie
opanowanej wiedzy

Opracowano na podstawie: KUPISIEWICZ, 2000: 134–155; WIĘCKOWSKI, 1993: 192–200; KUJAWIŃSKI J., 1998:
40–46; OKOŃ W., 1998: 253–274; ŚNIEŻYŃSKI M., 1998: 87–122; BEREŹNICKI F., 2001: 308–325; NIEMIERKO
B., 2007: 202–233.

Piramida skuteczności uczenia się (opracowana przez Małgorzatę Taraszkiewicz)
pomaga dokonać wyboru odpowiednich metod pracy uczniów ze względu na ich skuteczność.
Uczeń zapamiętuje:
– 5% wiadomości przekazanych w sposób słowny,
– 10% treści w trakcie czytania,
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– 20% wiadomości dzięki metodom audiowizualnym,
– 30% treści przyswaja podczas demonstracji,
– 50% wiadomości opanowuje w trakcie dyskusji,
– 75% informacji zapamiętuje w trakcie podejmowania działań praktycznych,
– 90% wiadomości dziecko zapamiętuje w trakcie natychmiastowego wykorzystania zdobytej
wiedzy i w trakcie uczenia innych (TARASZKIEWICZ, 1998: 87).
Zadanie 4, s. 34.

Formy organizacyjne kształcenia
„Forma nauczania to termin oznaczający organizacyjną stronę nauczania i obejmuje
zewnętrzne warunki tego nauczania, a więc dóbr uczniów i nauczycieli, połączenie ich
w odpowiednie grupy, współpracę grup i jednostek ze sobą, rodzaj zajęć oraz warunki miejsca
i czasu pracy dydaktycznej” (OKOŃ, 1984: 80). Jak zaznacza W. Okoń, działalność
dydaktyczna może być organizowana w trzech formach: „praca lekcyjna, praca domowa
i praca pozalekcyjna. Każdą z nich uważa się za potrzebną ze względu na właściwe jej
wartości. Praca lekcyjna charakteryzuje się zazwyczaj większym stopniem przymusu niż
swobody, stąd trudno tu mówić o motywacji bezinteresownej. Pracę domową cechuje większy
stopień swobody i samodzielności, nie jest ona wszakże wolna od przymusu. Najwięcej
samodzielności i swobody zapewnia praca pozalekcyjna i pozaszkolna, tu wybór dziedziny
zainteresowań dokonuje się z reguły przy pojawieniu się pozytywnej motywacji, najczęściej
bezinteresownej” (OKOŃ, 1998: 308–309).
Organizacja pracy dydaktycznej będzie zależna od:
− miejsca uczenia się (zajęcia szkolne i pozaszkolne),
− czasu realizacji zajęć dydaktycznych (zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne),
− liczby uczniów uczestniczących w procesie nauczania-uczenia się (formy jednostkowe,
grupowe i zbiorowe pracy uczniów),
− stopnia

respektowania

zasady

indywidualizacji

(edukacja

jednolita,

edukacja

zróżnicowana) (KUJAWIŃSKI, 1998: 49–52).
Zajęcia dydaktyczne uczniów według C. Kupisiewicza można podzielić ze względu
na miejsce uczenia się na szkolne (klasowo-lekcyjne, laboratoryjne, warsztatowo-produkcyjne, świetlicowe, zajęcia pozalekcyjne) i pozaszkolne (praca domowa, wycieczka,
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zajęcia dodatkowe w domach kultury, organizacjach młodzieżowych itp.) (KUPISIEWICZ,
2000: 157–159).
Zajęcia szkolne podlegają nadzorowi rady pedagogicznej, a wyznaczone do ich
prowadzenia osoby mają formalne kwalifikacje i kompetencje, co gwarantuje (przynajmniej
pod względem formalnym) właściwy poziom, zaś dobór celów, zakres treści, wykorzystane
metody i formy organizacji zajęć są zgodne z wymogami metodycznymi i merytorycznymi,
ujętymi w programach kształcenia i planach pracy placówki. Realizowane w szkole zajęcia
pozalekcyjne, prowadzone są także zgodnie z planem pracy szkoły, a ich – jednak
ograniczona – oferta będzie zależna od wyposażenia szkoły, zainteresowań i przygotowania
nauczycieli, potrzeb i oczekiwań uczniów. Zajęcia te umożliwiają współpracę uczniom
różnych klas danej szkoły nad interesującymi zagadnieniami w kontrolowanych warunkach
wychowawczych, co może także decydować o mniejszym zainteresowaniu tymi zajęciami
ze strony uczniów z obawy przed nacechowaniem ze strony kolegów i nauczycieli. Zwykle
sposób organizacji zajęć pozalekcyjnych dostosowany jest także do planu zajęć uczniów,
co ułatwia uczniom podjęcie decyzji o udziale w nich. Praca domowa i wycieczki, choć
należą do zajęć pozaszkolnych ze względu na miejsce ich realizacji, są tematycznie
i organizacyjnie powiązane z pracą szkolną – często są wprowadzeniem, uzupełnieniem,
rozszerzeniem bądź utrwaleniem zagadnień podejmowanych w ramach zajęć lekcyjnych
(BUDNIAK, 2012: 94–98).
Zajęcia pozaszkolne organizowane przez domy kultury, biblioteki, organizacje
samorządowe czy młodzieżowe, instytucje kulturalno-oświatowe oferują zakres zajęć
wykraczający poza program kształcenia szkolnego, a to umożliwia zainteresowanym uczniom
rozwój takich kompetencji, których nie są w stanie rozwijać w szkole. Zajęcia te jednak są
najczęściej dodatkowo płatne (a więc niedostępne wszystkim uczniom), czasem
organizowane i prowadzone przez osoby o niesprawdzonych kwalifikacjach, których plan
i sposób działania nie jest przez nikogo weryfikowany. Udział w zajęciach pozaszkolnych
wymaga także odpowiedniej organizacji czasu ze strony uczniów (nie tylko na uczestnictwo
w samych zajęciach, ale także na dojazd/dojście na te zajęcia po zrealizowaniu obowiązków
szkolnych), rozwija jednak kontakty społeczne ucznia z osobami zaciekawionymi podobnymi
zagadnieniami.
Zajęcia szkolne uczniów – lekcyjne i pozalekcyjne – wymagają zastosowania
różnorodnych form organizacyjnych uczenia się. „Do najbardziej typowych form
organizacyjnych pracy uczniów należy praca jednostkowa, zbiorowa i grupowa. Kryterium
podziału tych form jest sposób zdobywania przez podmiot wiedzy. Każda z tych form
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oddziaływa na ukształtowanie u uczniów określonych cech osobowości. Praca zbiorowa
korzystnie wpływa na uspołecznienie uczniów, praca grupowa – wdraża do umiejętnego
współżycia i współdziałania, forma jednostkowa zaś – ma wpływ na wyrobienie
indywidualnej aktywności i samodzielności. Uczenie się jest najskuteczniejsze, gdy odbywa
się w trzech formach: indywidualnie, grupowo i zbiorowo. Przemienne ich stosowanie
w procesie dydaktycznym umożliwia nie tylko właściwe zharmonizowanie treści i metod
z formami organizacyjnymi pracy, ale pozwala nadto na urozmaicenie czynności uczenia się”
(BEREŹNICKI, 2001: 346).
Organizując aktywność uczniów w trakcie zajęć, należy uwzględnić różne jej formy,
biorąc pod uwagę właściwości każdej z nich:
1. Praca jednostkowa polega na tym, że poszczególni uczniowie, niezależnie jeden
od drugiego, realizują określone zadania dydaktyczne indywidualnie, korzystając przy tym
z bezpośredniej pomocy nauczyciela (BEREŹNICKI, 2001: 347). Do zalet tej formy pracy
trzeba zaliczyć możliwość indywidualizacji treści i tempa uczenia się oraz kontroli
przebiegu i efektów pracy ucznia; możliwość wdrażania uczniów do samodzielnego uczenia
się; nauczyciel ma sposobność obserwowania postępów każdego ucznia, ewentualnych
trudności itp. i stosownie do potrzeb może kierować jego pracą. Jej wadami są z kolei
zróżnicowane tempo pracy i możliwości uczniów, które powodują, że każdy z nich kończy
pracę w innym momencie, każdy ma inne pytania – może to powodować rozgardiasz;
nauczyciel nie zauważy faktycznych problemów ucznia z zadaniem, uczniowie mogą
podpatrywać rozwiązania kolegów itp. Praca jednostkowa może wystąpić w dwóch
wariantach:
− jednolitym, kiedy takie same zadania rozwiązują wszyscy uczniowie, bez względu
na ich zainteresowania, możliwości czy potrzeby, co z jednej strony stwarza możliwość
sprawdzenia, jakie zagadnienia czy umiejętności uczeń opanował (spośród np. wymagań
koniecznych czy podstawowych), jak radzi sobie z zadaniami na tle innych uczniów,
a z drugiej strony powoduje narzucenie treści zadań, które nie zawsze pobudzają
aktywność (za trudne, niezrozumiałe, banalnie łatwe) i mobilizują do wysiłku;
przykładem mogą być zadania z kart pracy czy zeszytów ćwiczeń;
− zróżnicowanym (zindywidualizowanym), kiedy zadania stawiane do wykonania
dostosowywane są do możliwości i potrzeb uczniów; wymaga to dobrej znajomości
uczniów (LELONEK, WRÓBEL, red., 1990: 109), ale taki sposób nauczania rozwija
twórczość i samodzielność uczniów, umożliwiając im wykorzystanie i doskonalenie
pełni możliwości (PETLAK, KOMORA, 2006: 126–129). Ta forma wymaga także od
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nauczyciela dobrej organizacji pracy, stałej analizy postępów ucznia, jego trudności itp.
Jako przykład można podać zadania do wyboru spośród podanych lub specjalnie
przygotowane odmienne zadania dla każdego z uczniów.
− Zajęcia jednostkowe są nieodzowne w realizacji wielu zadań dydaktycznych i są jednym
z czynników intensyfikujących proces poznawczy uczących się (BEREŹNICKI, 2001:
347).
2. Praca zbiorowa, praca równym frontem, obejmuje sytuacje, w których trakcie wszyscy
uczniowie (przynajmniej w założeniu) wspólnie z nauczycielem uczestniczą w działaniu.
Jej zaletami są ekonomiczna forma, sprawne tempo pracy, szybki przekaz wiadomości czy
postęp w nauczaniu – wszyscy uczący się otrzymują komplet informacji na jakiś temat,
rozwijają się więzi w klasie, grupie przedszkolnej; następuje integracja zespołu (OKOŃ,
1998: 326; LELONEK, WRÓBEL, red., 1990: 108); uczniowie mogą poznać siebie, swoje
możliwości skonfrontować z osiągnięciami innych, uczą się słuchać wypowiedzi innych
(nauczyciela, kolegów). Do wad pracy zbiorowej można zaliczyć tempo pracy, które
narzucone przez nauczyciela i przeciętnych uczniów nie musi odpowiadać pozostałym
uczącym się (BEREŹNICKI, 2001: 348), rodzi się rywalizacja pomiędzy uczniami; mogą
pojawić się trudności w utrzymaniu dyscypliny, część uczniów może nie brać udziału
w zajęciach. Formę tę wykorzystuje się w trakcie wprowadzania nowych zagadnień,
tłumaczenia pojęć czy opisu kolejnych działań przed wykonaniem zadania praktycznego.
3. Praca grupowa jest wzbogaceniem pozostałych form aktywności (OKOŃ, 1998: 327).
Jej zaletą jest możliwość stwarzania korzystnej sytuacji organizacyjnej, polegającej
na tym, że wszyscy uczący się są zaangażowani aktywnie w pracę związaną z tematem
lekcji. Grupa staje się więc niezastąpionym narzędziem budzenia motywacji, aktywności
(możliwość wymiany pomysłów, każdy członek grupy jest odpowiedzialny za efekty
pracy, podział funkcji w zespole) i samodzielności uczniów, wdrażania ich
do nawiązywania więzi, współdziałania, przemyślanego podziału zadań, a także
racjonalnej organizacji pracy i współodpowiedzialności za jej efekty (BEREŹNICKI, 2001:
348); stwarza możliwość aktywizowania uczniów nieśmiałych czy niezainteresowanych
tematem, przygotowuje do dyskusji, wyrażania swoich poglądów itp. Grupy mogą być
utworzone w klasie na stałe (umożliwiają wówczas osiągnięcie podobnych rezultatów
wszystkim uczącym się, regularną pomoc uczniom słabszym, nawiązanie trwalszych
więzi między uczniami, równocześnie jednak najczęściej stałe funkcje pełnione
przez poszczególnych członków zespołu nie zawsze jednakowo wszystkich mobilizują)
lub doraźnie, spontanicznie dla potrzeb konkretnego zadania (uczniowie dobierają się
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na zasadzie sympatii, podobnych zainteresowań – daje to możliwość poznania relacji w
zespole; zwiększa motywację do wykonania pracy, umożliwia udzielenie stosownej
pomocy przez nauczyciela) (BEREŹNICKI, 2001: 349–350). W. Okoń wymienia następujące
rodzaje pracy grupowej:
− jednolita polega na wykonywaniu przez stałe 3–5-osobowe zespoły równocześnie
tych samych zadań; po ich rozwiązaniu każda grupa omawia uzyskane wyniki,
a wnioski, podsumowanie przeprowadza się w ramach pracy zbiorowej (OKOŃ, 1998:
327);
− zróżnicowana polega na rozwiązaniu przez stałe lub doraźnie stworzone grupy zadań
o różnym charakterze, każda grupa opanowuje fragment całości i dopiero wymiana
informacji między grupami umożliwia stworzenie spójnej całości i daje w efekcie
komplet informacji na dany temat (LELONEK, WRÓBEL, red., 1990: 111);
− kombinowana, która polega na łączeniu pracy grupowej jednolitej i zróżnicowanej
(OKOŃ, 1998: 328);
− brygadowa, w której grupy wykonują zadania o charakterze praktyczno-produkcyjnym (OKOŃ, 1998: 328).
Jak podkreślają wszyscy autorzy, uczenie się jest najskuteczniejsze, gdy odbywa się
w trzech formach: indywidualnie, grupowo, zbiorowo. Każda z form pobudza inną aktywność
uczniów, a naprzemienne ich stosowanie na zajęciach podnosi efektywność kształcenia.
Zadanie 5, s. 34.
Literatura rekomendowana
BEREŹNICKI F., 2001: Dydaktyka kształcenia ogólnego. Kraków.
BUDNIAK A., 2012: Edukacja społeczno-przyrodnicza dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym
szkolnym. Kraków.
DENEK K., BEREŹNICKI F., red., 1998: Tendencje w dydaktyce współczesnej. Toruń.
KRZYŻEWSKA J., 1998: Aktywizujące metody i techniki w edukacji wczesnoszkolnej. Cz. 1. Suwałki.
KRZYŻEWSKA J., 2000: Aktywizujące metody i techniki w edukacji. Cz. 2. Suwałki.
KUJAWIŃSKI J., 1998: Metody edukacyjne nauczania i wspierania w klasach początkowych. Poznań.
KUPISIEWICZ C., 2000: Dydaktyka ogólna. Warszawa.
LELONEK M., WRÓBEL T., red., 1990: Praca nauczyciela i ucznia w klasach 1–3. Warszawa.
NIEMIERKO B., 2007: Kształcenie szkolne. Podręcznik skutecznej dydaktyki. Warszawa.
OKOŃ W., 1984: Słownik pedagogiczny. Warszawa.
OKOŃ W., 1998: Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej. Warszawa.
PETLÁK E., KOMORA J., 2006: Nauczanie w pytaniach i odpowiedziach. Warszawa.

29

Organizacja kształcenia a aktywność uczniów
PÓŁTURZYCKI J., 1997: Dydaktyka dla nauczycieli. Toruń.
PRZETACZNIK-GIEROWSKA M., WŁODARSKI Z., 1998: Psychologia wychowawcza. T. 1. Warszawa.
ŚNIEŻYŃSKI M., 1998: Zarys dydaktyki dialogu. Kraków.
TARASZKIEWICZ M., 1998: Jak uczyć lepiej? Czyli refleksyjny praktyk w działaniu. Warszawa.
WIĘCKOWSKI R., 1993: Pedagogika wczesnoszkolna. Warszawa.

30

Organizacja kształcenia a aktywność uczniów

Zadania do wykonania
Zadanie 1
Zalety i wady uczenia się bezpośredniego i pośredniego – asocjogram
1. Dzielimy grupę na 3–4-osobowe zespoły; liczba zespołów musi być parzysta.
2. Każdy zespół otrzymuje kartkę A4 oraz karteczki memo (samoprzylepne) – najlepiej,
aby każda grupa miała karteczki w innym kolorze.
3. Na kartkach A4 połowa zespołów zapisuje UCZENIE SIĘ BEZPOŚREDNIE, a druga
połowa UCZENIE SIĘ POŚREDNIE, według wzoru:
UCZENIE SIĘ BEZPOŚREDNIE
ZALETY

WADY

UCZENIE SIĘ POŚREDNIE
ZALETY

WADY

4. Członkowie zespołów podają argumenty przemawiające za stosowaniem danego sposobu
uczenia się oraz ustalają jego wady, po czym zapisują je na karteczkach memo (każdy
argument na osobnej karteczce) i przyklejają we właściwym miejscu tabeli. Czas trwania
dyskusji powinna wynosić ok. 10 minut.
5. Zespoły wymieniają się kartkami A4 w taki sposób, aby zespół wyszukujący cechy
uczenia się bezpośredniego otrzymał kartkę z napisem Uczenie się pośrednie i odwrotnie.
Członkowie zespołu czytają argumenty poprzedników i uzupełniają je o własne
spostrzeżenia – notowane na karteczkach memo i doklejane w odpowiednich miejscach
tabeli. Czas trwania dyskusji powinien wynieść ok. 10 minut.
6. Po zakończeniu pracy w zespołach odczytywane są zalety i wady uczenia się
bezpośredniego i pośredniego.

Zadanie 2
Efekty kształcenia – Diamentowe uszeregowanie
1. Grupę dzielimy na 3–4-osobowe zespoły.
2. Każdy zespół otrzymuje plik karteczek (wymiary ok. 8 x 8 cm).
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3. Podczas dyskusji w zespole uczestnicy wymieniają i zapisują (każda cecha na osobnej
karteczce) właściwości ucznia, cechy sytuacji nauczania-uczenia się i właściwości
nauczyciela, które będą decydowały o efektach kształcenia (można zastosować trzy kolory
karteczek dla wyróżnienia trzech grup cech).
4. Członkowie zespołu w trakcie dyskusji układają wypisane cechy od najistotniejszej
do najmniej istotnych w zależności od oceny, w jakim stopniu decydują o efektach
kształcenia, np.
PASJA
NAUCZYCIELA
UMIEJĘTNOŚĆ
UCZENIA SIĘ
UCZNIA
POMOCE

…

WIEDZA
NAUCZYCIELA

WARUNKI
PRACY W
KLASIE

…

DYDAKTYCZNE

Opracowano na podstawie: KRZYŻEWSKA, 1998: 65–66.

Zadanie 3
Przyporządkowanie czynności nauczyciela do zakresu przygotowania
1. Proszę przyporządkować wymienione czynności nauczyciela do jednego z rodzajów
przygotowania: metodycznego, merytorycznego lub organizacyjnego:
PRZYGOTOWANIE NAUCZYCIELA DO ZAJĘĆ OBEJMUJE
PRZYGOTOWANIE
METODYCZNE

PRZYGOTOWANIE
MERYTORYCZNE

PRZYGOTOWANIE
ORGANIZACYJNE
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Czynności nauczyciela:
1.

planowanie przebiegu
zajęć/lekcji;

2.

ustalenie typu zajęć
(lekcja
wprowadzająca,
powtórzeniowa,
kontrolna itp.);

3.

ustalenie sposobu
motywowania
uczniów do wysiłku;

4.

analiza skuteczności
wybranych metod;

5.

pisanie rozkładów zajęć
na cały rok szkolny;

6.

dobór środków
dydaktycznych do
realizacji zakładanych
celów;

7.

określenie, jakie
sposoby
aktywizowania można
wykorzystać w pracy
z uczniami na danym
poziomie kształcenia;

8.

estetyka, wyrazistość i
dokładność
przygotowanych
środków wizualnych;

9.

dobór metod kształcenia
i wychowania do
zastosowania na lekcji;

10. wybór metod

11. rezerwacja pracowni z

12. utrzymanie porządku i

13. ustalenie zawartości

14. określenie tematu

15. opracowanie

16. zapewnienie opieki

17. wybór organizacyjnych

18. przypomnienie i

19. sprawdzenie

20. odpowiednie

21. wyszczególnienie celów

22. ustalenie wymagań

23. uwzględnienie zasad

24. przygotowanie

25. wybór zagadnień

26. ustalenie, jakie treści,

27. wypełnianie

28. ustalenie kolejności

29. wybór sposobu kontroli

30. ustalenie konkretnych

31. powielenie

32. przygotowanie notatki

33. ustalenie zakresu

34. przemyślenie układu

35. wybranie przykładów,

36. wybór podręcznika i

37. ustalenie zasobu czasu

38. przygotowanie

39. przygotowanie

40. aktualizacja

zajęć i ich
umiejscowienie w
programie;

form kształcenia;

kształcenia;

niezbędnych do
realizacji na danym
poziomie kształcenia;

i oceny osiągnięć
uczniów;

umiejętności
kształtowanych na
zajęciach;
przeznaczonego na
realizację tematu i
poszczególnych zadań;

samodzielnej pracy
uczniów;

zajęć i jego miejsca w
programie;

uzupełnienie przez
nauczyciela wiedzy na
dany temat;

wobec uczniów;

w jakim celu i w
jakim porządku będą
realizowane na
zajęciach;

przykładów, zadań,
ćwiczeń czy
materiałów
wykorzystanych na
zajęciach;
ćwiczeń i zadań
realizowanych na
zajęciach;

tematyki pracy
domowej z
uwzględnieniem celu
zadań;

zestawem
audiowizualnym do
przeprowadzenia
zajęć;

materiałów do pracy
indywidualnej
uczniów;

sprawności działania
planowanych do
wykorzystania
środków
dydaktycznych;

dydaktycznych;

dokumentacji
szkolnej;

odpowiedniej liczby
kart pracy dla
uczniów;

którymi nauczyciel
zilustruje swój
wykład;
akcesoriów do
doświadczenia;

dyscypliny na
zajęciach;

nauczycieli w trakcie
planowanej
wycieczki;

ustawienie stolików
uczniów do pracy
grupowej,
indywidualnej czy
zmieniającej się
aktywności w czasie
zajęć;
konspektu zajęć;

wykorzystania
pomocy
dydaktycznych i
rozplanowanie ich
rozmieszczenia np. na
tablicy;
do podyktowania
uczniom;

innych materiałów
dydaktycznych;

wiadomości
związanych z
tematem;

2. Wspólne omówienie i analiza poprawności wykonania pracy.
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Zadanie 4
Dobór metod kształcenia do podanych celów, tematów (zgodnie ze specyfiką
przygotowania merytorycznego studentów).

Zadanie 5
Wady i zalety form organizacji kształcenia – debata za i przeciw
1. Zespół dzielimy na grupy 2-osobowe.
2. Każdy zespół otrzymuje kartkę z wymienioną jedną z form organizacji kształcenia:
PRACA ZBIOROWA
PRACA GRUPOWA JEDNOLITA
PRACA GRUPOWA ZRÓŻNICOWANA
PRACA JEDNOSTKOWA JEDNOLITA
PRACA JEDNOSTKOWA ZRÓŻNICOWANA
PRACA DOMOWA
ZAJĘCIA POZALEKCYJNE
ZAJĘCIA POZASZKOLNE
i ustala zalety i wady jej stosowania. Czas pracy powinien wynosić ok. 10–12 minut.
3. Każda z grup przedstawia wyniki pracy. Członkowie innych zespołów mogą uzupełniać
przedstawiane spostrzeżenia i wnioski.
Opracowano na podstawie: KRZYŻEWSKA, 2000: 45–46.
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Metoda dyskusji
Danuta Krzyżyk

Pytania otwierające
Kiedy zaproponować uczniom dyskusję? Jak powinien przygotować się do dyskusji nauczyciel? Jaka
jest rola nauczyciela w dyskusji? Jakie są cechy dobrej dyskusji? Jakie są pozytywne i negatywne
cechy dyskutantów? Na jakie cechy językowe należy uwrażliwić dyskutujących uczniów? Jak oceniać
udział uczniów w dyskusji? Jakie są najpopularniejsze techniki dyskusji?

Wprowadzenie
Planowanie lekcji z danego przedmiotu wiąże się z koniecznością wyboru
przez nauczyciela odpowiedniej metody nauczania, która ułatwi realizację założonych celów
i zachęci uczniów do aktywności umysłowej oraz wypowiadania się, wyrażania swoich
poglądów i prezentowania wyników pracy indywidualnej bądź grupowej. Nauczyciele
wszystkich przedmiotów mogą wykorzystywać na swoich lekcjach dyskusję. „Przedmiotem
dyskusji może być wszystko, co jest przyczyną istnienia lub powstawania odmiennych
poglądów, co budzi wątpliwości lub podejrzenia, wymaga ustaleń lub decyzji, zmusza
do odmiennych czy kontrowersyjnych ocen, wywołuje rozmaite refleksje; czyli wszystko to,
co stwarza problemy do rozwiązania i kwestie do rozstrzygnięcia” (NAGAJOWA, 2003: 39).
Dyskusja to metoda, która nie tylko pozwala zrealizować wymienione wcześniej zadania,
ale także umożliwia ćwiczenie wyższych umiejętności poznawczych, pomaga kształtować
opinie, postawy i systemy wartości (PETTY, 2010: 210). Zaletą dyskusji jest i to, że występuje
ona w wielu odmianach (techniki dyskusji) i dzięki temu łatwo jest ją dostosować do potrzeb
danego zespołu klasowego, do realizowanego tematu czy rozwiązywanego problemu.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Metoda dyskusji

Cechy dobrej dyskusji
Dobrze przygotowana dyskusja jest uporządkowana. Oznacza to, że nauczyciel
powinien między innymi sporządzić przed lekcją listę kluczowych pytań, na które w trakcie
wymiany poglądów powinni odpowiedzieć uczniowie (nie musi jednak w trakcie dyskusji
sztywno się ich trzymać), powinien zastanowić się, w jaki sposób zainicjuje dyskusję (np.
przez prezentację materiałów wprowadzających, odwołanie się do doświadczeń uczniów,
postawienie kontrowersyjnej tezy bądź spekulatywnej hipotezy, postawienie pytania
dopełnienia), jak na czas dyskusji rozmieścić w klasie ławki. Dyskusja powinna mieć
wytyczony cel i prowadzić do czegoś pożytecznego, np. „przyczynić się do wyboru czegoś,
doprowadzić do wykrycia prawdy, pomóc w podjęciu decyzji bądź sformułowaniu
postulatów, ustalić czyjeś obowiązki, skłonić do uznania pozytywnych wartości, ujednolicić
rozbieżności w ocenach” (NAGAJOWA, 2003: 39).
WAŻNE! Zdaniem Marii Nagajowej, są dwa warunki udanej dyskusji. Pierwszy to dobrze
sformułowany problem. „Angażuje on uczucia i wywołuje refleksję dyskutantów”, wyzwala
chęć wypowiadania się, a rozwiązanie problemu ma podstawę w wiedzy i doświadczeniu
dyskutujących. […] Drugim warunkiem jest posiadanie przez dyskutantów pozytywnych
cech sprzyjających konstruktywnej dyskusji” (NAGAJOWA, 2003: 40–41). Jeśli uczniowie
tych cech nie mają, dyskusja sprzyja ich wykształceniu.
Tabela 1
Pozytywne i negatywne cechy dyskutantów
Pozytywne cechy dyskutantów

Negatywne cechy dyskutantów

spokój i opanowanie; cierpliwe wysłuchiwanie
opinii innych dyskutantów

wybuchowość, przerywanie czyjejś wypowiedzi,
niedopuszczanie kogoś do głosu

samokrytycyzm; wykazywanie chęci
zrozumienia czyjejś racji; życzliwość

upór i nieustępliwość w głoszeniu swojej opinii;
narzucanie swego poglądu za wszelką cenę

uprzejmość, szacunek dla przeciwnika
w słowach i postawie

używanie wyrazów obraźliwych; robienie min
i wykonywanie gestów dezaprobaty,
lekceważenia

rzeczowość, zrozumiałość i zwięzłość
wypowiedzi

rozwlekłość; odbieganie od tematu, niespójność

stosowanie sygnałów odpowiedzialności
za wypowiadane opinie, uczciwość i rzetelność

brak sygnałów odpowiedzialności za słowa;
niezgodność myśli ze słowami; stosowanie
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wypowiedzi; formułowanie rzeczowych,
racjonalnych argumentów; uczciwe stosowanie
cytatów, powoływanie się na opinie wybitnych
autorytetów

niedozwolonych chwytów, jak wyrażanie się
negatywne o osobowości współdyskutanta;
świadome kłamstwo w celu podważenia czyjeś
opinii; przekręcanie czyichś słów; zarzucanie
komuś bezpodstawnie kłamstwa; ośmieszanie
przeciwnika

odwaga w przeciwstawianiu się poglądom kogoś
ważnego i znaczącego; odwaga w głoszeniu
stanowiska niepopularnego

naginanie własnych poglądów do zdania kogoś
znaczącego, wyższego stanowiskiem itp.

stosowanie słownictwa charakterystycznego
dla dyskusji; stosowanie zwrotów
grzecznościowych

brak umiejętności dyskutowania
i utrzymywania dobrego kontaktu z innymi
uczestnikami dyskusji

NAGAJOWA, 2003: 41.

Dyskusja jest szczególnie wartościowa, „gdy nauczyciel chce poznać opinie
i doświadczenia uczniów lub gdy mogą one być interesujące dla reszty grupy, […] gdy temat
dotyczy bardziej wartości, postaw, uczuć i świadomości niż wiedzy naukowej, […] gdy trzeba
dać uczniom okazję do ćwiczenia się w formułowaniu opinii i ocenianiu ich” (PETTY, 2010:
210). Nie warto natomiast sięgać po dyskusję, gdy chcemy omawiać niekontrowersyjne
tematy oparte na faktach.
W trakcie dyskusji nauczyciel cały czas powinien się jej uważnie przysłuchiwać,
wywoływać lub podtrzymywać aktywność uczniów, zachęcać do rozmowy tych, którzy
jeszcze nie zabrali głosu, powinien także czuwać nad kulturą wymiany poglądów,
poszanowaniem dla odmiennych opinii.
W sprawnym przeprowadzeniu dyskusji mogą pomóc nauczycielowi następujące
wskazówki:
1. Parafrazuj słowa ucznia, aby czuł się wysłuchany, zrozumiany, a pozostali
uczestnicy dyskusji usłyszeli zwięzłe streszczenie tego, co powiedział wcześniej.
2. Sprawdzaj, czy właściwie zrozumiałeś wypowiedź ucznia, lub poproś go, by
wyjaśnił to, co powiedział.
3. Chwal interesującą, trafną, wartościową dla przebiegu dyskusji uwagę.
4. Rozwijaj (dopowiadaj) wypowiedzi uczniów w dyskusji, przedstawiając
na przykład konkretne sytuacje, zachowania, postawy, lub zasugeruj nowy
(odmienny, kontrowersyjny, niestereotypowy) sposób spojrzenia na dane
zagadnienie, dyskutowany problem.
5. Intensyfikuj dyskusję, przyspieszając tempo, wygłaszając żartobliwe uwagi,
zachęcając grupę do aktywniejszego udziału.
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6. Polemizuj (delikatnie) z komentarzami, opiniami uczniów, aby stymulować ich
późniejszą wymianę poglądów.
7. Łagodź polemiki, starając się zmniejszyć napięcie, które może powstać w trakcie
dyskusji.
8. Łącz opinie, komentarze, uwagi, pomysły, pokazując ich wzajemne korelacje.
9. Zmieniaj procesy zachodzące w grupie, stosując różne strategie pozwalające
na uzyskanie aktywnego udziału uczniów w dyskusji lub polecając grupie rozwijać
przedstawione pomysły, opinie, komentarze.
10. Podsumuj główne poglądy grupy. Jeśli to konieczne, zapisz je, najlepiej
w punktach (SILBERMAN, 2003: 42–44).
Dyskusja na lekcji powinna zostać podsumowana. Zdarzają się jednak dyskusje
o otwartym zakończeniu (np. prowadzone na lekcjach wychowawczych), kiedy nauczycielowi
bardziej zależy na poznaniu poglądów uczniów, ich systemu wartości, wzajemnych relacji
w klasie niż na osiągnięciu założonego celu edukacyjnego.
Zadanie 1, s. 49.
Zadanie 2, s. 49.
Zadanie 3, s. 49.
Zadanie 4, s. 49.

Odpowiedzialność za słowa
Odpowiedzialność to cecha postępowania człowieka, który jest gotowy do ponoszenia
następstw swoich czynów lub wypowiedzi. Odpowiedzialność za słowa, tak ważna w czasie
dyskusji, polega na ujawnianiu własnego stosunku do wypowiedzianych treści w ten sposób,
aby dać znać odbiorcy, że to, co mówimy, jest prawdą, albo zasygnalizować mu naszą
pewność (na pewno…, jestem pewien, że…, bez wątpienia…, niewątpliwie) lub niepewność
co do przedstawionego stanu rzeczy (być może..., prawdopodobnie…, przypuszczalnie…,
możliwe, że…, podobno…), zwrócić uwagę, że nasza wypowiedź jest albo subiektywna (np.
myślę, że…, uważam, że…, sądzę, że…, według mnie…, moim zdaniem…, wydaje się mi,
że…, w moim przekonaniu…), albo zobiektywizowana (np. można się spodziewać…, należy
przypuszczać, że…, istnieje prawdopodobieństwo…) (KRZYŻYK, 2008: 70–75). Stosując
słownictwo, dzięki któremu zaznaczamy obiektywność lub subiektywność naszych poglądów,
dajemy wyraz naszej samokontroli, odpowiedzialności, refleksji nad własnym stosunkiem
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do formułowanych opinii, sądów. Inaczej przecież adresat naszej wypowiedzi odbiera
komunikat: Adam wybił okno w gabinecie dyrektora (Adam zrobił to na pewno, informacja
jest sprawdzona, prawdziwa), a inaczej: Być może Adam wybił okno w gabinecie dyrektora
(niekoniecznie okno wybił Adam, być może zrobił to ktoś inny), a jeszcze inaczej komunikat:
Ktoś wybił szybę w gabinecie dyrektora (sprawcy są nieznani, osoba mówiąca na nikogo nie
rzuca podejrzeń). Trzeba też pamiętać, że dodatkowym sposobem wyrażania stopnia
pewności nadawcy co do treści sądu jest intonacja, a także w pewnej mierze akcent zdaniowy.
Słownictwo służące wyrażaniu subiektywności ocen i poglądów powinno być znane
każdemu uczniowi, aktywizowane w trakcie każdej dyskusji. By tak faktycznie było, dobrze
jest przygotować zestaw niezbędnych słów i połączeń wyrazowych, zapisać go
na przygotowanej przez nauczyciela lub uczniów planszy i zawiesić w klasie. W czasie
dyskusji przypominałby on uczniom o obowiązku odpowiedzialności za to, co się mówi
(NAGAJOWA, 1994: 150–151). Dodatkowo, na osobnej planszy, mogłyby zostać spisane
niektóre charakterystyczne dla dyskusji zwroty grzecznościowe (np. mój przedmówca…,
proszę wybaczyć, że…, dziękuję za dotychczasowe wypowiedzi…, dziękuję za udzielenie mi
głosu…, przepraszam, że raz jeszcze…, przepraszam, że tak długo…, pragnę jeszcze
zaznaczyć…, chciałbym pogratulować koleżance…, z zadowoleniem wysłuchałem…), a także
słownictwo rozpoczynające repliki dyskutantów (np. nawiązując do wypowiedzi X, …,
rozumiem stanowisko X, ale…, X ma słuszność, dodam jeszcze…, jestem przeciwnego
zdania…, do wypowiedzi X warto jeszcze dodać…, uzupełniając to, co usłyszeliśmy,
chciałbym…, wprawdzie nie zgadzam się z X, ale doceniam jego…, zdawałoby się, że X mówi
słusznie, ale…) (NAGAJOWA, 2003: 42).

Ocena dyskusji
Ocena udziału uczniów w dyskusji jest bardzo trudna. Trzeba bowiem zarówno brać
pod uwagę zaangażowanie uczniów w rozmowę (nagradzamy nie tylko osiągnięcia,
ale i wysiłek), sposób wygłaszania swoich opinii (kulturę dyskusji i poprawność językową),
jak i wartość merytoryczną wypowiedzi. Wysoko punktowane są następujące zachowania:
„rzeczowa i uporządkowana prezentacja własnego zdania, zachowanie spokoju […],
podawanie rzetelnych faktów, czyli dowodów, na poparcie własnego poglądu, porządkowanie
chaotycznej dyskusji […], pilnowanie przestrzegania ustalonych reguł, zwracanie uwagi
na sprzeczności […], posuwanie dyskusji do przodu, sympatyczne, dowcipne (nie złośliwe!)
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uwagi, rozładowujące atmosferę i ułatwiające skupienie się na meritum sprawy […],
zadawanie istotnych pytań, przyznanie się do niewiedzy w jakiejś kwestii, sympatyczne
zachęcanie i wciąganie innych do dyskusji, zwrócenie uwagi, że dyskusja zmierza
w niewłaściwym kierunku, taktowne zwrócenie uwagi, że kwestia uznana za bardzo ważną
jest drugorzędna” (HAMER, 2010: 34), pozytywne zachowania językowe, precyzja,
jednoznaczność wypowiedzi, logika wypowiedzi, odpowiedzialność językowa i ujawnianie
własnego stosunku do wypowiadanych treści, stosowanie zwrotów grzecznościowych,
szacunek dla współdyskutantów. Nieakceptowane są natomiast: „nietaktowne, niemiłe
lub złośliwe uwagi, zniechęcanie do wypowiedzi osób, których się na przykład nie lubi […],
przerywanie komuś wypowiedzi lub kończenie zdania za niego, celowe przeszkadzanie,
demonstrowanie braku zainteresowania, monopolizowanie dyskusji, atakowanie oponentów”
(HAMER, 2010: 34), luz językowy i niechlujstwo językowe.
Ocenę dyskutantów, ich postaw, umiejętności i wiedzy, z konieczności, można nieco
sformalizować przez zastosowanie kwestionariusza oceny. Powinien być on z uczniami
omówiony jeszcze przed zastosowaniem, przed rozpoczęciem dyskusji. Nie każda jednak
dyskusja musi kończyć się oceną wyrażoną stopniem. Nauczyciel może przyznać szczególnie
zaangażowanym uczniom punkty (plusy) za aktywność, może ich nagrodzić pochwałą.
Również sam uczeń ma możliwość ocenienia swojego udziału w dyskusji. Na karcie
ocen zaznacza iksem (x) swoje osiągnięcia, sukcesy.
Karta samooceny: Mój udział w dyskusji
Imię i nazwisko
Jestem zadowolony z mojej roli uczestnika/moderatora w dyskusji na temat
…………………………………………………………………………………………..
Mój największy sukces to (zaznacz x):
o

Opanowanie

o

Zadanie trudnego pytania

o

Przekonanie przeciwnika

o

Zmiana własnego poglądu

o

Uznanie koleżanek i kolegów

o

Sformułowanie celnego wniosku

o

Trafne uzasadnienie własnego poglądu

o

Zachowanie zasad grzeczności językowej
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o

Jasne, precyzyjne wyrażanie swojej opinii

o

Przypominanie innym o regułach dyskusji

o

Trzymanie się zasad przekazywania informacji zwrotnej

Opracowano na podstawie: BRUDNIK E., MOSZYŃSKA A., OWCZARSKA B., 2000: 55.

Zadanie 5, s. 50.

Rodzaje dyskusji
Poniżej przedstawimy różne techniki dyskusji. To tylko niektóre z możliwych. Opis
innych można znaleźć w publikacjach uwzględnionych w literaturze rekomendowanej.
Burza mózgów (giełda pomysłów, jarmark pomysłów, metoda Osborna, sesja
odroczonej oceny)
Burza mózgów to technika zespołowego, twórczego myślenia. To najczęściej stosowna
metoda rozwiązywania problemów. „Jej istotą jest zgromadzenie w krótkim czasie dużej
ilości pomysłów na rozwiązanie jakiegoś problemu” (RAU, ZIĘTKIEWICZ, b.r.: 35). Po podaniu
problemu motywującego uczniów do zgłaszania propozycji nauczyciel instruuje klasę, jak
należy się zachowywać podczas sesji burzy mózgów. Każdy uczeń może zgłaszać dowolną
liczbę rozwiązań (nawet tych najbardziej fantastycznych), lecz za każdym dojściem do głosu
tylko jedno W tej fazie dyskusji pomysły nie mogą być przez nikogo oceniane. Wszystkie
uczniowskie propozycje muszą być bardzo szybko zapisane (na tablicy, na samoprzylepnych
karteczkach). Podczas burzy mózgów (5–15 minut) nauczyciel uważa, aby nie zdusić
pomysłów i podpowiada nowe tropy. Po wyczerpaniu pomysłów następuje dyskusja,
krytyczna ocena propozycji (według ustalonych kryteriów) i wybór najlepszego rozwiązania.
Kolejnym etapem jest zastosowanie rozwiązania. „Plusem tego sposobu [dyskusji – D.K.] jest
możliwość modyfikowania cudzych pomysłów lub na zasadzie skojarzenia podawanie
innych” (RAU, ZIĘTKIEWICZ, b.r.: 35).
Paradoksalna burza mózgów
Paradoksalna burza mózgów to odmiana wcześniej omówionej techniki. Uczy
twórczego, elastycznego myślenia. Nauczyciel tydzień wcześniej podaje wybrany problem
(np. Co robić, by zmniejszyć w naszej klasie liczbę zachowań agresywnych jawnych
i niejawnych?), który będzie przedmiotem dyskusji. Praca na lekcji dzieli się na trzy etapy.
Etap I – uczniowie do wskazanego problemu zgłaszają pozytywne sposoby rozwiązania go
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(jak zapobiec niepożądanej sytuacji). Etap II – uczniowie podają pomysły rozwiązań
negatywnych (co robić, by nieakceptowane zachowania pojawiały się częściej). Etap III –
uczniowie starają się zamienić minusy w plusy, zachowania negatywne przekształcić
w pozytywne (JĄDER, 2009: 91).
Debata „za” i „przeciw”
Technikę tę stosujemy, gdy chcemy, aby uczniowie spojrzeli na ten sam problem
z dwóch różnych punktów widzenia, przeanalizowali go, a następnie podjęli decyzję.
Nauczyciel najpierw omawia jakieś zagadnienie (np. wydarzenia, sytuacje, które wymagały
podjęcia decyzji), a następnie podaje temat do dyskusji. Uczniowie, podzieleni losowo
na dwie grupy, gromadzą argumenty za i przeciw omawianej decyzji. Swoje propozycje
zapisują na plakacie. By utrwalić wiadomości przedmiotowe, wyznaczone osoby omawiają
zapisane argumenty, motywują ich zasadność (RAU, ZIĘTKIEWICZ, b.r.: 35).
Sąd nad bohaterem (rozprawa sądowa)
Technika przygotowuje do wystąpień publicznych. Uczy zachowania obiektywizmu,
posługiwania się materiałami rzeczowymi, formułowania wniosków na podstawie przesłanek.
Dyskusja koncentruje się na ocenie postępowania kontrowersyjnego bohatera literackiego,
filmowego, bohatera reportażu czy postaci historycznej. W innej wersji techniki można także
oceniać („sądzić”) kontrowersyjną książkę, jakąś nową niepotwierdzoną teorię, instytucję itp.
Zadaniem nauczyciela jest przygotowanie aktu oskarżenia, który pomoże dostrzec
uczniom dualizm postawy bohatera. Kilka dni przed lekcją przypisuje uczniom konkretne
role: oskarżonego (wybrany uczeń musi dobrze znać postać – przeczytać lekturę, materiały
historyczne), obrońców, oskarżycieli, świadków obrony, świadków oskarżenia, biegłych,
ławę przysięgłych, sędziego. W trakcie rozprawy wszystkie osoby tradycyjnie uczestniczące
w procesie zabierają głos, prezentują swoją argumentację, odpowiadają na zadawane
przez sędziego, oskarżycieli i obrońców pytania. Po ich wystąpieniu zbiera się ława
przysięgłych. Jej obradami kieruje nauczyciel. Ława przysięgłych dyskutuje przy wszystkich,
tak by każdy uczeń słyszał, jakie dowody są brane pod uwagę. Uzgadnia swoje stanowisko,
zapisuje je na kartce papieru. Wyrok ogłasza sędzia. (SILBERMAN, 2005: 101–102).
Pobudzenie do dyskusji
Dyskusja uczy elastyczności, umiejętności dostosowania się. Sprzyja przełamywaniu
rutyny i stereotypowego myślenia. Angażuje wszystkich uczniów. Na początku lekcji
nauczyciel stawia tezę dotyczącą kontrowersyjnego tematu związanego z przedmiotem,
którego uczy. Dzieli klasę na dwie grupy – jedną, która będzie bronić tezy (ZA), drugą, która
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będzie jej przeciwna (PRZECIW). Następnie tworzy od dwóch do czterech podgrup w każdej
z dwóch wyodrębnionych grup (w klasie liczącej 32 uczniów można utworzyć 4 grupy
czteroosobowe ZA i cztery grupy czteroosobowe PRZECIW). Zadaniem każdej grupy jest
przygotowanie argumentów do obrony swojego stanowiska. Nauczyciel może też rozdać
grupom listy argumentów do przedyskutowania i wybrania najważniejszych. Po zakończeniu
pracy w grupach na środku sali ustawiane są naprzeciw siebie krzesła – z jednej strony dla
wytypowanych przez kolegów rzeczników podgrup ZA i PRZECIW (cztery krzesła z jednej
strony i cztery z drugiej). Rzecznicy siadają na krzesłach i prezentują stanowiska swoich
podgrup

(tzw.

argumenty

otwierające).

Po

wysłuchaniu

wszystkich

argumentów

otwierających nauczyciel na chwilę zatrzymuje dyskusję. Prosi uczniów każdej podgrupy
o opracowanie strategii, która pozwoli im odeprzeć argumenty strony przeciwnej, a także
o wybranie nowych rzeczników. Gdy grupy zakończą pracę, nauczyciel wznawia dyskusję.
Nowi rzecznicy podgrup siadają naprzeciw siebie i podają kolejne kontrargumenty.
Członkowie grup mogą wspierać swoich rzeczników i podawać im zapisane na kartkach
sugestie lub argumenty obalające tezy grupy przeciwnej. O zakończeniu dyskusji decyzję
podejmuje nauczyciel. Nie ogłasza jednak, która strona (ZA czy PRZECIW) zwyciężyła.
Zaprasza wszystkich uczniów do zajęcia miejsc w kręgu. Rozpoczyna rozmowę o tym, czego
uczniowie nauczyli się o danym zagadnieniu w trakcie debaty. Prosi również, by wskazali
najtrafniejsze, najoryginalniejsze argumenty obu stron (SILBERMAN, 2005: 99–101).
Decyzja należy do ciebie
Ten rodzaj dyskusji uczy szczegółowej analizy sytuacji problemowej, podejmowania
trafnych decyzji w trudnych sytuacjach, argumentowania i uzasadniania swoich wyborów.
Nauczyciel przedstawi uczniom sytuację, która wymagała od kogoś podjęcia decyzji.
Uczniowie po wysłuchaniu nauczyciela mogą zająć miejsce w jednym z trzech
przygotowanych rzędów. Pierwszy rząd (z napisem „tak”) jest przygotowany dla uczniów,
którzy uważają, że decyzja była słuszna. W rzędzie drugim (z napisem „nie”) zajmują miejsce
ci uczniowie, którzy sądzą, że bohater postąpił niewłaściwie, podjął złą decyzję. W rzędzie
środkowym (oznaczonym znakiem zapytania) siadają uczniowie, którzy nie mają zdania
w danej sprawie lub są niezdecydowani. Po zajęciu miejsca w rzędach uczniowie
rozpoczynają dyskusję na temat podjętej przez bohatera decyzji. Najpierw uzasadniają swoje
stanowisko uczniowie (każdy indywidualnie) z rzędu oznaczonego napisem „tak”, później
wypowiadają się uczniowie, którzy zajęli miejsce w rzędzie z napisem „nie”. Ci uczniowie,
którzy siedzą w rzędzie środkowym, w milczeniu przysłuchują się argumentacji swoich
kolegów. Jeśli argumenty którejś ze stron są dla uczniów z rzędu środkowego
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lub z pozostałych dwóch rzędów przekonujące, mogą zmienić miejsce. Uczeń, który się
przesiada, musi uzasadnić swoją decyzję, powiedzieć, które argumenty go przekonały.
Nauczyciel może zwrócić uczniom uwagę na te aspekty postępowania bohatera, których oni
nie dostrzegli, do których nie odnieśli się w dyskusji. Pod wpływem wypowiedzi nauczyciela
uczniowie mogą także zmienić swoje miejsce. I tym razem muszą swoją decyzję uzasadnić
(JĄDER, 2009: 110).
Dyskusja plenarna
Technika uczy prezentacji własnego zdania przy jednoczesnym zachowaniu dyscypliny
czasowej. Jest to swobodna dyskusja w grupie od kilkunastu do kilkudziesięciu osób
(skuteczna wymiana poglądów możliwa jest jednak w grupach nie większych niż 20 osób).
Dyskusja plenarna jest techniką pozwalającą uczestnikom na zaprezentowanie swojej wiedzy,
doświadczeń, pomysłów na dany temat. Prowadzący dyskusję plenarną (zazwyczaj nauczyciel
lub uczeń, który na dany temat ma sporą wiedzę) musi być dobrze przygotowany
i mieć duże doświadczenie. Otwiera on dyskusję (obiektywnie zaznajamia innych z tematem
bądź problemem, prezentuje odmienne punkty widzenia na dany temat), przedstawia jej plan,
zachęca do zabierania głosu (powinni wypowiedzieć się wszyscy uczniowie), czuwa nad
czasem wypowiedzi (uczniowie powinni wypowiadać się krótko, konkretnie; można ustalić
limit czasowy), przypomina o kulturze dyskutowania, podkreśla moment przechodzenia
do kolejnych punktów dyskusji, podsumowuje dotychczasowe etapy dyskusji, a potem jej
całość, odnajduje i omawia stanowiska wspólne i rozbieżne. Dyskusja plenarna nie powinna
trwać dłużej niż 45 minut (SILBERMAN, 2005: 101–102).
Dyskusja 66
Technika rozwija umiejętność skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach,
prezentacji własnego punktu widzenia, współdziałania w zespole. Sprzyja budowaniu więzi
międzyludzkich, podejmowaniu indywidualnych i grupowych decyzji.
Nauczyciel dzieli klasę na sześcioosobowe zespoły. Grupy mają sześć minut
na przygotowanie odpowiedzi na zadane pytanie, wskazany problem. Mogą też sformułować
pytania do wysłuchanego referatu lub zebrać argumenty, ewentualnie kontrargumenty,
do postawionej tezy. Po upływie wyznaczonego czasu liderzy grup prezentują wyniki
dyskusji. Podsumowaniem zajęć jest wybór optymalnego rozwiązania i uzasadnienie wyboru
(BRUDNIK, MOSZYŃSKA, OWCZARSKA, 2000: 132).
Technika twórczego myślenia 635
Jest to technika dyskusji, która uczy nieszablonowego rozwiązywania problemu,
poszukiwania oryginalnych rozwiązań. 6 osób wpisuje na kartkach (formularzach) po 3
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pomysły rozwiązania danego problemu i 5 razy przekazuje formularz sąsiadowi z lewej
strony. Nauczyciel podaje problem, z którym muszą się zmierzyć uczniowie. Rozwiązywanie
problemu odbywa się w dwóch fazach. W fazie pierwszej uczniowie pracują
w sześcioosobowych zespołach. Zespoły siedzą w kręgu. Każda z osób w zespole zapisuje
na kartce trzy pomysły rozwiązania sytuacji problemowej. Kartkę podaje koledze/koleżance
z lewej strony, odbiera natomiast spisane propozycje rozwiązania problemu od osoby
ze strony prawej. Wpisuje kolejne trzy pomysły (nie powtarza pomysłów już zapisanych,
może je jedynie modyfikować). Kartki krążą w kręgu osób pięciokrotnie. Uczniowie mają na
zapisanie swoich pomysłów najpierw dwa razy po sześć minut, potem siedem, osiem
i dziewięć minut (wymyślenie nowego pomysłu staje się bowiem coraz trudniejsze). W fazie
drugiej zespoły, każdy osobno, pracują nad całością zebranego materiału. W toku dyskusji
najpierw przyjmują kryteria oceny pomysłów i wyboru najlepszych, potem oceniają pomysły
według przyjętych kryteriów, na koniec wybierają sześć pomysłów, by je zaprezentować
innym uczniom. Dyskusja na forum klasy prowadzi do wyboru najlepszego (ewentualnie
najciekawszego) rozwiązania problemu (KUBICZEK, 2007: 95).
Dyskusja panelowa
Dzięki dyskusji panelowej uczymy uczniów skutecznego porozumiewania się
w różnych sytuacjach, prezentacji i obrony własnego punktu widzenia, przygotowujemy ich
do publicznych wystąpień. Cechą charakterystyczną tej techniki jest istnienie dwóch
gremiów: ekspertów w danej dziedzinie wiedzy (od 2 do 5 osób; panel) i audytorium.
Początkowo wypowiadają się eksperci, którzy reprezentują różne poglądy i znają różne
aspekty danego zagadnienia. Później do dyskusji włączają się słuchający. Grupa ekspertów
wcześniej przygotowuje się do dyskusji i ustala dokładnie, co ma być powiedziane. Pierwsza
część spotkania jest przygotowana. Prowadzący ją moderator (ewentualnie dwóch, trzech
moderatorów) na ogół wie, co panelista ma do powiedzenia, i kieruje kolejnymi
wypowiedziami. Druga część spotkania jest otwarta dla uczestników z sali. Mogą oni
zadawać panelistom pytania i komentować ich wypowiedzi, a także prezentować swój
indywidualny punkt widzenia. Moderator udziela głosu i publiczności, i panelistom. Pilnuje,
by wypowiedzi nie były rozwlekłe, by dyskutanci trzymali się tematu. Na zakończenie krótko
podsumowuje, co zostało powiedziane, dodając swój komentarz. Można z dyskusji panelowej
zrobić notatkę w formie plakatu. Zapisuje się wtedy wszystkie tezy i wnioski z dyskusji
(BRUDNIK, MOSZYŃSKA, OWCZARSKA, 2000: 59).
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Rozszerzony panel
Ta technika to doskonały sposób na to, by pobudzić uczniów do dyskusji. Oprócz
umiejętności zabierania głosu na dany temat kształci umiejętność sporządzania notatek.
Nauczyciel wybiera temat dyskusji – taki, który zainteresuje wszystkich uczniów.
Układa maksymalnie pięć pytań do dyskusji. Wybiera od czterech do sześciu uczniów, którzy
stworzą dyskusyjną grupę panelową. Wybrani przez nauczyciela uczniowie siadają na środku
klasy. Wokół nich na planie podkowy siadają pozostali uczniowie. Nauczyciel rozpoczyna
dyskusję, zadając pierwsze pytanie. Grupa dyskusyjna wymienia poglądy. Obserwatorzy
w tym czasie sporządzają notatki. Wykorzystają je, gdy sami będą się wypowiadać. Pod
koniec dyskusji zespołu panelowego nauczyciel dzieli klasę na małe grupy, które kontynuują
wymianę poglądów na dany temat. Przedstawiciele małych grup dzielą się wypracowanymi
wnioskami. Nauczyciel podsumowuje panel (SILBERMAN, 2005: 103–104).
Dyskusja „akwarium”
Dyskusja pozwala odnieść się zarówno do poglądów innych osób, jak i ich postaw,
zachowań. Nauczyciel dzieli klasę na dwie grupy. Grupa pierwsza prowadzi na środku klasy
dyskusję na zadany temat. Postępuje zgodnie z otrzymaną od nauczyciela instrukcją
dotyczącą poglądów, zachowania, postaw, gestów, mimiki. Grupa druga obserwuje
dyskutujących kolegów, zwracając uwagę na sposób wyrażania poglądów, sposób reakcji
na krytykę, mowę ciała, relacje z innymi dyskutującymi. Ta obserwacja może zostać
ukierunkowana przez nauczyciela, który i dla drugiej grupy przygotowuje instruktaż.
Po odegraniu scenki wszyscy uczniowie omawiają swoje spostrzeżenia, odczucia (KUBICZEK,
2007: 104)
Dyskusja w sześciu kapeluszach myślowych Edwarda de Bono
Technika uczy przede wszystkim spojrzenia na problem z różnych stron, szczegółowej
analizy sytuacji przed podjęciem decyzji, aktywnego słuchania innych, przedstawiania
własnych argumentów i odpierania argumentów innych. Metodę można stosować wtedy, gdy
problem nadaje się do omówienia z różnych punktów widzenia.
Nauczyciel dzieli klasę na sześć grup (np. uczniowie losują kartki w sześciu kolorach:
białym, czerwonym, czarnym, niebieskim, żółtym, białym i na tej podstawie tworzą grupy).
Kilkoro uczniów może nie zostać przydzielonych do żadnej grupy. Są oni obserwatorami,
mogą chodzić po klasie, przysłuchiwać się dyskusjom w grupach.
Kolorowe kartki, które losują uczniowie, odpowiadają sześciu kapeluszom myślowym,
a więc sześciu sposobom myślenia, postrzegania problemu. Kapelusz biały symbolizuje fakty
(jak jest), dyscyplinę emocjonalną, bezstronność, rzeczową argumentację, niewydawanie
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opinii; kapelusz czerwony odnosi się do emocji (pozytywnych i negatywnych), uczuć
wyrażanych na gorąco, przeczuć, wrażeń; kapelusz czarny oznacza pesymizm, wyszukiwanie
wad, niedociągnięć, braków, zagrożeń, ciemnych stron, skutków ubocznych przyjęcia
proponowanego rozwiązania; żółty to optymizm, nadzieja, skoncentrowanie się tylko
na korzyściach, i pozytywnych skutkach rozwiązania; kapelusz zielony zobowiązuje do
myślenia twórczego, szukania nowych, niekonwencjonalnych, oryginalnych rozwiązań
problemu. Kapelusz niebieski natomiast wiąże się z analizą procesu podejmowania decyzji,
„osoby go noszące” starają się spojrzeć z dystansu na problem, możliwości jego rozwiązania,
są też odpowiedzialne za podsumowanie, wyciąganie wniosków. Najpierw uczestnicy
dyskusji rozmawiają w grupach, ustalają poglądy, zbierają argumenty za swoim,
uwarunkowanym kolorem kapelusza, widzeniem problemu. Następnie przedstawiciele grup,
zgodnie z kolejnością, w której zostały przedstawione kapelusze, występują na forum klasy.
Dyskusja trwa tak długo, aż każda z grup wykorzysta przydzielony jej czas. Podsumowania
zawsze dokonują uczniowie przypisani do kapelusza w kolorze niebieskim. Na zakończenie
dyskusji osoby biorące w niej udział mówią o swoich odczuciach, następnie głos zabierają
obserwatorzy. Oceniają oni przebieg dyskusji, odnoszą się do prezentowanych argumentów,
mówią o tym, co ich przekonało, a co nie, co nowego zauważyli w dyskutowanym problemie
(BRUDNIK, MOSZYŃSKA, OWCZARSKA, 2000: 140; JĄDER, 2009: 103–104).
Metaplan – graficzny zapis dyskusji
Ten typ dyskusji uczy analizowania sytuacji i wyciągania wniosków. Wdraża
do współdziałania w grupie, kształci umiejętność uzgadniania stanowisk.
Nauczyciel przedstawia problem. Następnie dzieli klasę na zespoły, przydziela
materiały: duży arkusz papieru, 10 wyciętych z papieru kółek, 10 owali, 10 kwadratów, 10
prostokątów, mazaki, klej. Uczniowie w określonym czasie mają przedyskutować problem
i stworzyć plakat. Na górze plakatu zapisują problem, pozostałą część plakatu dzielą na cztery
obszary: 1. Jak jest? (np. kółka), 2. Jak powinno być? (np. kwadraty), 3. Dlaczego nie jest tak,
jak powinno być? (np. owale), 4. Wnioski (np. prostokąty). Po wykonaniu plakatu liderzy
prezentują prace grup i wyjaśniają pozostałym niejasności, odpowiadają na pytania. Pracując
tą metodą, uczniowie mogą głębiej spojrzeć na wskazany problem, przemyśleć,
jak go twórczo rozwiązać (JĄDER, 2009: 100).
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Zakończenie
Praca z wykorzystaniem różnych technik dyskusji może być satysfakcjonująca i dla
nauczyciela, i dla uczniów. Pamiętajmy, że zawsze musi ją organizować wyraźnie określony
cel (im bardziej ciekawy i atrakcyjny, wyraźny i bliski, tym większą wywołuje motywację
i zainteresowanie uczniów, tym bardziej angażuje ich do pracy). Proponując zespołowi
klasowemu dyskusję, nauczyciel przekazuje uczniom informację, że interesują go ich
poglądy, opinie, że są one dla niego ważne, że ceni sobie ich wiedzę (PETTY, 2010: 210). Gdy
uczniowie pracują metodą dyskusji, nauczyciel zazwyczaj pełni funkcję przewodnika (nie
mentora czy mistrza). Powinien dążyć do tego, by uczniowie pracowali samodzielnie, by
w trakcie pracy szanowali się nawzajem. Dobrze przygotowana i prowadzona dyskusja
sprzyja wzajemnemu poznaniu się uczniów, poprawia relacje w klasie, uczy pracy
zespołowej, uzmysławia uczniom, że warto rozmawiać, wymieniać poglądy, by ostatecznie
wypracować wspólne stanowisko. Celem dyskusji prowadzonych na lekcjach różnych
przedmiotów jest zdobycie przez uczniów konkretnej wiedzy oraz doskonalenie umiejętności
językowych, a także nauka zachowań społecznych, nauka wchodzenia z innymi w relację.
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Zadania do wykonania
Zadanie 1
Proszę przygotować listę problemów, o których warto podyskutować z uczniami na
godzinie wychowawczej. Do każdego problemu proszę dopisać wybraną technikę dyskusji.

Zadanie 2
Proszę obejrzeć fragment filmu Cześć, Tereska w reżyserii Roberta Glińskiego (scena,
kiedy dziewczyny siedzą na cmentarzu i prowadzą rozmowę). Proszę przygotować listę
kluczowych pytań, na które w trakcie dyskusji nt. stereotypów dotyczących systemu wartości
młodzieży powinni odpowiedzieć uczniowie1.

Zadanie 3
1.

Proszę wymyślić co najmniej dwa sposoby niewerbalnego i dwa sposoby werbalnego
zachęcania uczniów do zabierania głosu w trakcie dyskusji.

2.

Proszę sobie wyobrazić, że prowadzi Pan/Pani dyskusję. Co Pan/Pani zrobi, żeby
uniknąć poniższych problemów?

Wszyscy mówią naraz.
Jeden uczeń dominuje nad wszystkimi.
Panuje nuda.
Nikt nie zabiera głosu.
Rozmówcy są na siebie obrażeni.
Jeden z uczniów mówi cały czas podniesionym głosem.
Uczniowie są niepewni, bo nie rozumieją, co mówią koledzy.
Wygłaszane opinie są pełne uprzedzeń, ponieważ uczniowie nie znają istotnych faktów.
Jeden z uczniów nie jest uczciwy, mija się z prawdą, manipuluje innymi rozmówcami (PETTY,
2010: 211).

Zadanie 4
Proszę ułożyć kwestionariusz oceny dyskusji – zaplanować, co będzie oceniane,
ile punktów za określone zachowania, postawy, umiejętności uczeń może otrzymać, przełożyć
punkty na oceny.
1

Zadanie inspirowane konspektem godziny wychowawczej, zamieszczonym w książce J. M. ŁUKASIK, K.
JAGIELSKIEJ, R. STOLECKIEGO: Nauczyciel. Wychowawca. Pedagog. Kielce 2013, s. 162–168.
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Zadanie 5
Proszę obejrzeć razem z kolegami z grupy film dokumentalny Niebieskoocy (reż.
Bertram Verhaag), który stanie się punktem wyjścia do dyskusji na temat poszanowania
inności, tolerancji wobec Innego. Proszę wybrać technikę dyskusji, uzasadnić swój wybór.
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3
Program szkolny jako podstawowe narzędzie pracy nauczyciela
Krystyna Liszka

Pytania otwierające
Skąd nauczyciel wie o tym, co ma robić jako wychowawca, opiekun i dydaktyk, gdy zaczyna kolejny
rok szkolny? Których elementów nie można pominąć, gdy konstruujemy program szkolny? Jaką
postać mogą mieć programy szkolne? Jaki jest zakres autonomii nauczyciela w projektowaniu
programu szkolnego jako programu swego działania zawodowego?

Wprowadzenie
Niniejszy tekst jest wprowadzeniem do zagadnienia, które współcześnie uznaje się
za jedno z centralnych w zakresie kształcenia i doskonalenie zawodowego nauczycieli.
Curriculum studies – gdyż tak inaczej nazywa się ten dział dydaktyki – łączy w sobie analizy
dotyczące teoretycznych zasad projektowania dydaktycznego z wieloma dziedzinami
praktycznej działalności edukacyjnej. Popularność i rozwój tej subdyscypliny w polskich
ośrodkach naukowych i edukacyjnych obserwujemy od początku lat 90. Ta tendencja,
zaznaczona w odpowiednich oświatowych aktach prawnych okresu transformacji,
uwarunkowanych

politycznie,

samostanowienia

programowego

wyznaczyła
w

szerokie

polskim

możliwości

szkolnictwie.

autonomicznego

Regulacjom

prawnym

i metodycznym sfery praktycznej towarzyszyła narastająca popularność i radykalizm
teoretycznych

koncepcji

krytycznych

oraz

konstruktywizmu

w

podejściach

metodologicznych, stosowanych w badaniach zjawisk wychowania. Curriculum studies –
badania programu szkolnego stawały się coraz częstszym tematem wielu wartościowych,
do dziś chętnie cytowanych publikacji, dostępnych polskiemu czytelnikowi (RACZKOWSKI,

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
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1989; KOMOROWSKA, 1995 i 1999; ORNSTEIN, HUNKINS, 1998; WRAGG, 1999; WALKER,
SOLTIS, 2000; DYLAK, 2000; GNITECKI, 2000, SKULICZ, 2004). Wiedza o programie szkolnym
bezpośrednio wiąże się z wieloma działaniami praktycznymi nauczyciela, dlatego treści
niniejszego szkicu będą ilustrowane przykładami konkretnych rozwiązań. Swoje rozważania
skupimy kolejno na następujących kwestiach:
– struktura programu szkolnego i formalne wymagania dotyczące konstrukcji i realizacji
programów szkolnych;
– typy programów szkolnych i wzorce programowe;
– projektowanie programu szkolnego.

W poszukiwaniu uniwersalnych elementów składowych programu jako
narzędzia pracy nauczyciela
Zdefiniowanie tego, czym jest program szkolny, warto zacząć od rozpoznania tych
cech, które odnajdujemy w każdym innym programie ludzkiego działania. Zdaniem Hanny
Komorowskiej, każdy program kształcenia powinien zawierać w sobie trzy, powiązane
wzajemnie elementy: cel, drogę do celu i środek jego realizacji (KOMOROWSKA, 1999: 12).
Autorka korzysta w tym miejscu z metafory, do której nawiązuje pojęcie curriculum, a tak
właśnie – między innymi – nazywano w czasach starożytnych ‘tor wyścigów rydwanów
konnych’. Jeśli zobaczymy oczyma wyobraźni samego siebie w roli osoby, która chce wygrać
wyścig, dostrzegamy też wiele zakresów działań, które należy zaprojektować zanim
przystąpimy do tej aktywności: dobór celu – swoistej mety, dobór najkrótszej drogi –
strategii, sposobu, procedury podróżowania i wreszcie dobór wehikułu – środka i metody
podróżowania. W tych działaniach pamiętamy też nieustannie o najważniejszym pasażerze,
czyli uczniu, dla którego ten szlak projektujemy.
Współczesne zalecenia formalne są bliskie przywołanej metaforze. Tworzony program
nauczania (zgodnie z zaleceniami MEN) powinien obejmować co najmniej jeden etap
edukacyjny i dotyczyć (opcjonalnie) edukacji wczesnoszkolnej, przedmiotu, ścieżki
edukacyjnej, bloku przedmiotowego lub ich części. Wymaga się, aby każdy konstruktor
programu edukacyjnego zawarł w swym projekcie następujące elementy, które składają się
na strukturę programu:
– szczegółowe cele kształcenia,
– materiał nauczania związany z celami kształcenia – treści kształcenia,
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– procedury osiągania celów (metody pracy dydaktycznej),
– opis założonych osiągnięć i propozycje metod ich pomiaru.
Dobrze również, by zawarł informacje dodatkowe dotyczące:
– liczby godzin,
– typu kursu,
– charakterystyki adresata (ucznia),
– wymaganego wyposażenia materialnego,
– danych o autorze jako właścicielu praw autorskich.
Nie wszystkie z tych elementów pojawią się w każdym programie szkolnym. Najszersze
definicje zakładają bowiem, że programem szkolnym można objąć wszystko, co się dzieje
w szkole i w jej kontekście, nawet wtedy, gdy pozostaje to zupełnie poza sferą celowych
zamierzeń dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Tak pojemne definicje programu
nawiązują najczęściej do radykalnych pedagogicznych koncepcji rekonceptualistycznych
i krytycznych. Na drugim biegunie spotykamy się z wizją programu szkolnego
sprowadzonego do zatwierdzonego formalnie jednolitego dokumentu. Bywa, że jest
on wówczas wydany w postaci broszury przez jakiś centralny dla danego systemu edukacji
organ (np. ministerstwo lub upoważnioną przez nie komisję), zawiera stosowny zbiór zaleceń
i ma moc wytyczania standardów pomiaru zakresu jego realizacji dla wszystkich
użytkowników. Takie definiowanie programu nauczania jest charakterystyczne dla
przedstawicieli behawiorystycznego i biurokratycznego podejścia do spraw oświatowych.
Zwolennicy tego nurtu myślenia o programie szkolnym starają się sprowadzić wiele
subtelnych kwestii wychowawczych do postaci planu wynikowego, każdy zaś aspekt tego
złożonego procesu określić w kategoriach podlegających empirycznej weryfikacji.
Warto zastanowić się nad skutkami dla praktyki szkolnej tych dwóch skrajnych
koncepcji. Zbyt szerokie rozumienie programu szkolnego prowadzi do wycofywania się
z prób jego kontrolowanej, świadomej konstrukcji. Okazuje się, że potencjalny autor
programu (w swym radykalizmie) odmawia sobie prawa do narzucania swych wizji, celów
i metod innym autonomicznych podmiotom, a swe działania skupia na retrospektywnych
analizach przede wszystkim programów ukrytych, ale i jawnych,. Może także unikać
projektowania swych działań z powodu przyjęcia założenia o zbyt wielkiej złożoności
i nieokreśloności wszystkich aspektów sytuacji szkolnych. Czekanie nauczyciela na to, co się
wydarzy w klasie szkolnej, nie jest jednak strategią, której oczekujemy od profesjonalisty.
Z kolei zamknięcie się w schemacie każdą zmianę da się opisać, a więc zaplanować,
zrealizować i skontrolować doprowadza także do paradoksów i działań szkodliwych

53

Program szkolny jako podstawowe narzędzie pracy nauczyciela

dla procesów wychowania. Z programów tak konstruowanych znikają wszelkie niejasne –
gdyż zbyt bogate znaczeniowo, niedookreślone, a więc zbyt mgliste – cele kształcenia
i wychowania, mieszczące się na wyższych poziomach taksonomicznych. Pojawia się postać
programu szkolnego ujmującego każdą zmianę w kategoriach pomiarowych, ze skrajną formą
planu wynikowego, obejmującego wszelkie sfery rozwoju osobowego ucznia, nie wyłączając
sfery osobistych wartości.
Ciekawą definicję programu szkolnego, przyjmującą postać opisu jego istotnych części
składowych, podaje Edward Conrad Wragg. Autor proponuje, by pojęciem program szkolny
objąć „[…] to, co jest aktywnie wspierane lub w jakiś sposób uznawane przez szkołę
i nauczycieli bez względu na to, czy znajduje swoje odbicie w rozkładzie zajęć […]”
(WRAGG, 1999: 11). Badacz odrzuca zaliczanie do kategorii zmian programowych
„wszystkiego, co się dzieje w szkole”, gdyż wówczas każda nieformalna interakcja ucznia
z każdym elementem sytuacji szkolnej tworzyłaby treść programową.
WAŻNE! Nauczyciele mają zatem wpływ na trzy elementy programu szkolnego:
– treści przedmiotowe odnoszące się do opisu wiedzy;
– kompetencje rozwojowe ucznia podlegające zmianie;
– procedury (metody, strategie, style) oddziaływania edukacyjnego.
Każdy z elementów jednego wymiaru może wchodzić w interakcje z każdym elementem
w pozostałych dwóch wymiarach. Sprawą społecznych negocjacji pozostaje zamknięcie
wariantów, w których te elementy mogą się pojawiać.
W koncepcji Wragga lista ta zostaje zamknięta na szczeblu centralnym stosownymi
dekretami dla oświaty publicznej. Stąd w 1999 r. w modelu programu budowanego dla
oświaty angielskiej znalazła się lista 8 kompetencji kluczowych, 6 strategii kształcenia i 10
przedmiotów obowiązkowych dla kształcenia na szczeblu podstawowym. Obserwujemy, jak
ten styl myślenia o definiowaniu i budowaniu programu szkolnego przyjmuje się także w
polskim systemie edukacji. Propozycja ta może także zostać przyjęta na poziomie
indywidualnych decyzji konstrukcyjnych ze stosownym rozszerzeniem lub redukcją liczby
poszczególnych elementów w każdym z trzech wymiarów programu. Trójwymiarowy model
programu jest ważną alternatywą dla klasycznych koncepcji liniowych, które od lat
dominowały w nauczycielskim myśleniu o projektowaniu działania pedagogicznego. Jego
stosowanie wymaga jednak od nauczyciela wysokiego poziomu refleksyjności, gdyż narzuca
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konieczność dostrzegania wielu (aż trzech!) wymiarów każdej zaprogramowanej sytuacji
szkolnej (DYLAK, 2000).

Nauczyciel – autonomiczny użytkownik korzystający z wielu wariantów
konstruowania programu
Przyjrzyjmy się typologiom programów szkolnych, które mamy do wyboru, pamiętając
o tym, że każdy z nich musi zawierać wspominane wcześniej – zalecone odgórnie w polskim
systemie edukacji – 4 części składowe: cele, treści, procedury realizacji oraz zakres i zasady
oceny osiągnięć.
Zależnie od nacisku położonego na dany aspekt (składową) program szkolny można –
zdaniem Hanny Komorowskiej – rozumieć jako:
1.

Wykaz treści nauczania – jest to często postać inwentarza, spisu tematów, wykaz haseł
przeznaczonych do realizacji (np. multiprogram, program tematyczny, program
funkcjonalny, program sytuacyjny, sylabus). W przypadku programu rozumianego jako
wykaz treści nauczania skupiamy uwagę na odpowiedzi na pytanie: czego uczyć?,
a więc jak dobrać materiał (temat), jakie zagadnienia zaoferować uczniom, które tematy
pominąć.

2.

Zestaw planowych czynności pedagogicznych – w programie ujmujemy i akcentujemy
wszystkie procedury metodyczne, które można przewidzieć, zwłaszcza zaś te metody,
które budują motywację do nauki (np. program waldorfski, program Weroniki
Sherborne, program dobrego startu). W przypadku programu rozumianego jako zestaw
planowanych czynności pedagogicznych skupiamy swą uwagę na odpowiedzi
na pytanie: jak uczyć?, czyli jakie wybrać specyficzne metody – sposoby działania
dydaktycznego, często jednocześnie pomijając wybór tematów, gdyż w tego typu
programach zaleca się zachowanie otwartości na dobór tematyki działań z uczniami.

3.

Zestaw zamierzonych efektów pedagogicznych – w tym typie programu opisujemy
przede wszystkim wymierne i realne rezultaty, przewidywane zmiany w zachowaniu
uczniów, pożądane umiejętności (np. tzw. program – plan wynikowy, plan
z zastosowaniem tabeli synchronistycznej czynność – treść). W przypadku programu
rozumianego jako zestaw zamierzonych efektów pedagogicznych skupiamy swą uwagę
na odpowiedzi na pytanie: co zamierzamy osiągnąć?; szukamy także odpowiedzi
na pytanie, jakich zmian w zachowaniu i innych elementach postawy ucznia
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oczekujemy. Tego typu programy są obecnie często zalecane przez władze oświatowe,
choć ich założenia nie są dostosowane do każdej sytuacji dydaktycznej.
4.

Zestaw pojęć i zadań do wykonania – jest to najczęściej wykaz zadań do opanowania
nawykowego przez ucznia (np. program kursu na prawo jazdy, program kursu
językowego, program nauki gry na gitarze, program treningu asertywności).
W przypadku programu rozumianego jako zestaw pojęć i zadań do wykonania skupiamy
swą uwagę na odpowiedzi na pytanie: jaką technikę opanować?, a zatem szukamy
odpowiedzi na pytanie, jakie nowe zestawy nawykowych zachowań pojawią się
w zasobach kompetencji naszych uczniów oraz jakich konkretnych umiejętności ich
nauczymy.

5.

Rejestr faktycznych doświadczeń – wszystko, czego uczeń nauczy się w sytuacjach
szkolnych, oraz wszystko, co możemy wynieść ze szkoły. Nietrudno zauważyć, że ten
ostatni typ programu jest nieco odmienny od poprzednich czterech, gdyż wiąże pojęcie
programu nauczania z całością odbieranych przez ucznia doświadczeń edukacyjnych
(KOMOROWSKA, 1999: 24–32).
Warto również zastanowić się, czy programem może być opis tego, co już się zdarzyło.

Otóż rejestr doświadczeń to nie plan, który wyznaczamy sobie do realizacji, bo tych
doświadczeń jeszcze nie powinno być w momencie planowania. Jest to tzw.
rekonceptualistyczna, czyli krytyczna wizja pojęcia programu kształcenia. Na takie koncepcje
też musimy się otworzyć, gdyż dopiero wtedy możemy stać się realistyczni w ocenie
programu. Program jest projektowany dla danego momentu i miejsca, ale też po to, by go
realizować, a następnie zmieniać w kolejnych wydaniach. Treści kształcenia, które realnie
pojawiają się w szkolnych sytuacjach koncentrują się wokół pojęcia ukryty program szkolny,
któremu od lat 60. ubiegłego stulecia poświęca się wiele uwagi (MEIGHAN, 1993).
Zadanie 1, s. 66.

Typologie programów szkolnych
Typologie programów szkolnych można budować z użyciem wielu innych kryteriów
podziału. Wspomniana już H. Komorowska proponuje następujący podział:
1. Ze względu na zasady organizacyjne programu:
– przedmiotowy,
– blokowy,
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– interdyscyplinarny.
2. Ze względu na zasady zagospodarowania programu:
– minimum (masowość, trudności realizacji, zapewnienie swobody działania nauczycieli),
– maksimum (elitarność, selekcja wejściowa dla uczniów, ograniczenie swobody
nauczycieli).
3. Ze względu na zasady segmentacji treści:
– programy całościowe,
– programy modularne (różnią się zakresem i poziomem treści).
4. Ze względu na zasady szeregowania (następstwa) bloków treści:
– układ liniowy,
– układ spiralny (KOMOROWSKA, 1999: 38–44).
Powyższe typologie odnoszą się przede wszystkim do programów edukacyjnych
(programów nauczania). Korzystanie z tych podziałów w odniesieniu do programów
wychowawczych i opiekuńczych, które konstruuje nauczyciel w polskiej szkole powszechnej,
może prowadzić do niekorzystnego zjawiska nadmiernej dydaktyzacji wielu obszarów działań
zawodowych nauczyciela.
Wartościową propozycję wyodrębniania typów programów szkolnych przedstawiają
Allan C. Ornstein i Francis P. Hunkins (ORNSTEIN, HUNKINS, 1998). Autorzy proponują
posługiwanie się pojęciem wzorzec programu (rozumianym jako schemat, model, podejście,
koncepcja). Analiza istniejących w szkolnictwie (szczególnie amerykańskim) praktyk
budowania programów pozwoliła badaczom na wyodrębnienie trzech zasadniczych grup
wzorców programowych. Są to:
− wzorce skoncentrowane na materiale (wzorce przedmiotowe, wzorce ześrodkowane
na dziedzinie nauki, wzorce pól treściowych, wzorce korelacyjne, wzorce procesualne),
− wzorce skoncentrowane na uczniu (wzorce ześrodkowane na dziecku, wzorce
ześrodkowane

na

doświadczeniu,

wzorce

romantyczno-radykalne,

wzorce

humanistyczne),
− wzorce skoncentrowane na problemach (wzorce ześrodkowane na sytuacjach życiowych,
wzorce problemów rdzeniowych, wzorce ześrodkowane na problemach społecznych,
wzorce rekonstrukcjonistyczne).
WAŻNE! Wzorzec programu oznacza i zarazem wyznacza jako wyodrębnioną całość
organizację poszczególnych elementów planistycznych programu. Wszelkie kompilacje tych
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wzorców należy zatem traktować bardzo ostrożnie, gdyż mogą być one w trakcie realizacji
programu powodem wielu niekonsekwentnych decyzji.
W opisie poszczególnych typów odwołamy się do przykładów, które lepiej niż
tradycyjna definicja przybliżają istotę struktur konstrukcyjnych każdego wzorca. Jest to dobra
inspiracja dla kandydata do zawodu nauczyciela, otwierająca także pole do dyskusji nad
zakresem własnej autonomii jako konstruktora programu i nad możliwościami doskonalenia
zawodowego w tym zakresie.

Wzorce skoncentrowane na materiale
Programy budowane według tego wzorca skupiają się zasadniczo na tym elemencie,
który w programie jest ujęty jako tematy do zrealizowania, zagadnienia do omówienia.
We współczesnej ofercie polskich programów edukacyjnych znajdujemy projekty, które mu
odpowiadają. Co ciekawe, należą do nich typowe programy edukacyjne, ale też programy,
które powinny należeć do innych grup, a mimo to ich autorzy przyjęli zasady konstrukcji
według wzorca treściowego.
Przykłady programów edukacji wczesnoszkolnej1 oraz profilaktycznych dla szkół2
i przedszkoli3 można znaleźć w internecie. Analiza zawartości i struktury tych projektów
programowych pozwala zauważyć swoisty tradycyjny dydaktyzm tych propozycji. Czy tak
jednak powinny być opracowane programy profilaktyczne?
Wzorce skoncentrowane na uczniu
Do tej grupy zaliczymy takie projekty, które koncentrują się na starannie
zdiagnozowanych potrzebach edukacyjnych uczniów – pojedynczych lub ujętych w pewne
wąsko zdefiniowane kategorie. Spotykamy tu uczniów z grupy dzieci z zaburzeniami
w zachowaniu, specjalnie uzdolnionych, niesprawnych ruchowo lub upośledzonych
umysłowo. Wspólnym mianownikiem tych programów jest wyjście od określenia cech
adresatów – uczniów. Dopiero potem pojawiają się kolejne elementy konstrukcyjne: metody
i – zauważmy, że nie zawsze – tematyka zajęć. Okazuje się, że możliwe jest zaprojektowanie
zasad i metod wsparcia dla jednego dziecka i to takiego, które raczej nie siedzi jako jedno
z wielu w typowej szkolnej ławie. Jest to jednak program szkolny zgodny z zasadą
1

Por. http://zsnr20.home.pl/katalog/programysp/ed.%20wczesnoszkolna.pdf. Data dostępu: 3.02.2014.
Por. http://lozeromski.opocznopl/program-profilaktyczny/. Data dostępu: 3.02.2014.
3
Por. http://www.przedszkole.szkolybulhaka.pl/program,program-profilaktyczny.html. Data dostępu:
3.02.2014.
2
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powszechnego dostępu i prawa każdego dziecka do edukacji, określonej w polskim prawie.
Przykłady programów dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych 4, indywidualnych
programów edukacyjno-terapeutycznych5, terapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami
edukacyjnymi6 oraz wspierania zdolnych wychowanków przedszkolnych7 można znaleźć
w internecie.

Wzorce skoncentrowane na problemach
Kolejną

grupę

reprezentują

programy

skoncentrowane

na

problemie.

Osią

konstrukcyjną jest w nich zauważony lub wyobrażony problem, obecny w rzeczywistości
szkolnej i pozaszkolnej. Zdarza się, że nauczyciel zauważa, że jego podopiecznym zagraża
np. wykolejenie, deprawacja potrzeb, przemoc i agresja rówieśnicza, niewłaściwe
rozumieniem

wartości

i

ról

społecznych,

seksizm,

neofaszyzm,

wynarodowienie,

nietolerancja dla mniejszości społecznych itd. Problemów, przed którymi stają nasi
podopieczni nie brakuje, na ich pojawianie się powinniśmy reagować systematyczną
działalnością wychowawczo-edukacyjną.

Zakładają ją

przede wszystkim

programy

profilaktyczne. Duża cześć tych projektów bywa obecnie realizowana z funduszy
zewnętrznych, przeznaczonych dla instytucji edukacyjnych, a zatem nie tylko szkoła może
być miejscem ich realizacji. Jako przykładowe wybrano jednak profilaktyczne programy
szkolne8 – można je znaleźć w internecie.
Programy kształcenia występują w dużej liczbie wariantów, spośród których mogą
wybierać nauczyciele. Teoria programu szkolnego oferuje wiele wzorców i typów działania,
które są realizowane w praktyce. Wybierając konkretną, propozycję powinniśmy zachować
krytycyzm i zdrowy rozsądek, elastycznie dostosować program do realiów. Ten postulat
dotyczy szczególnie gotowych projektów, które można wdrażać z zachowaniem dwóch zasad:
– poszanowanie praw autorskich – ochrony własności intelektualnej, gdyż projektowanie
programów edukacyjnych jest działaniem twórczym,
– zachowania równowagi między idealizmem w koncepcji projektowej i realizmem
w działaniu.

4

Por. http://www.czerniejewo.org/pdf/specjalne_potrzeby.pdf. Data dostępu: 3.02.2014.
Por. http://www.szkolnictwo.pl/index.php?id=PU8514. Data dostępu: 3.02.2014.
6
Por.
http://poradnik-logopedyczny.pl/metody-programy/terapia-pedagogiczna/131/programterapeutyczny-dla-dzieci-z-zaburzeniami-emocjonalnymi.html. Data dostępu: 3.02.2014.
7
Por. http://www.edukacja.edux.pl/p-6252-zdolny-przedszkolak-program-wspierania.php. Data dostępu:
3.02.2014.
8
Por. http://www.zs7.gdynia.pl/dokumenty/progrprof.pdf. Data dostępu: 3.02.2014.
http://psp2strzelce.wodip.opole.pl/Dokumenty/SPP.pdf. Data dostępu: 3.02.2014.
5
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Na marginesie naszych rozważań powstaje także pytanie o to, czy nie można po prostu
skorzystać z gotowych produktów – programów kształcenia, które są obecna na rynku,
zamiast męczyć się, projektując samodzielnie dzieła być może wątpliwej jakości. Taki
problem dotyczy szczególnie nauczycieli początkujących i trzeba przyznać, że wątpliwości te
są jak najbardziej uzasadnione. Zwróćmy jednak uwagę na kilka kwestii, które nie zwalniają
nas z odpowiedzialności podczas tworzenia własnego programu oraz zawsze podczas uważnej
i krytycznej analizy realizowanego cudzego programu kształcenia. Pamiętać trzeba o tym, że:
− często pracujemy w warunkach specyficznych, dla których gotowe programy są zbyt
ogólnikowe, niedostosowane,
− programy produkowane na rynek edukacyjny powstają nierzadko z pewnym opóźnieniem
wobec aktualnych zaleceń władz oświatowych,
− gotowe projekty bywają kosztowne: dobrze jest wprawdzie pracować z podręcznikiem
kolorowym, estetycznie wydanym, który ktoś napisał, ale to nie zawsze jest wymaganie
formalne – wydawnictwa niezbyt elegancko polecają swoje produkty podczas sprzedaży,
a nauczyciel nie zawsze musi zmieniać się w dystrybutora cudzych interesów.
Obecnie dla kształcenia elementarnego oferuje się na ponad 70 projektów programów
w postaci wydanych poradników metodycznych, podręczników dla uczniów wraz z
zestawami pomocy dydaktycznych. Koszt zakupu takiego zestawu to kilkaset złotych.
Weźmy

pod

uwagę

także

specyfikę

wymagań

stawianych

współczesnemu

nauczycielowi, który ma obowiązek realizowania w szkole kilku typów programów
tworzących program szkolny, czyli zestaw obowiązujących w danej palcówce dokumentów.
Te z kolei są podstawą budowania wielu decyzji – począwszy od tych bezpośrednio
realizowanych w każdej sytuacji szkolnej, aż po decyzje nadzoru szkolnego i decyzje
polityczne na szczeblu centralnym. Zasięg twórczych działań, które trzeba zatem podjąć, by
sprawnie wykonywać swą pracę edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą, jest ogromny.
Potraktujmy to jednak jako wyzwanie i spróbujmy wytworzyć otwarte nastawienie
na pozyskanie i doskonalenie sprawności w konstruowaniu tego podstawowego narzędzia
pracy pedagogicznej, jakim jest program szkolny.

Nauczyciel konstruuje swój program szkolny
Przyjmując założenie, że każdy program szkolny jest poprawnie realizowany wtedy,
gdy jest programem danej szkoły i danego nauczyciela, odkrywamy, że w tytule tego
podrozdziału nie ma sprzeczności. Co więcej, mimo postulowanej powszechnie konieczności
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negocjacji treści zawartych w programie i wyjścia poza osobiste preferencje w zakresie ich
doboru, nie można zupełnie uniknąć indywidualnego podejścia w ich realizacji.
WAŻNE! Należy przyjąć, że każde działanie konstrukcyjne wobec programu szkolnego
wymaga

zachowania

równowagi

między

autonomicznością

wszystkich

decyzji

konstrukcyjnych a zgodą na realizację cudzych (zewnętrznych, obcych) koncepcji doboru
każdego elementu programu. Unikniemy w ten sposób pojawiania się programów
nieadekwatnych: statycznych, sterylnych, jałowych, ukrytych (ORNSTEIN, HUNKINS, 1998:
356–360).
Początkującym

konstruktorom

projektów

programów

szkolnych

proponujemy

skorzystanie z propozycji dwóch odmiennych modeli kreowania programu, mieszczących się
w podejściu techniczno-scjentystycznym i niescjentystycznym.
Do pierwszej grupy zaliczany jest model Francisa P. Hunkinsa (ORNSTEIN, HUNKINS,
1998: 257–260). Twórca programu podejmuje decyzje konstrukcyjne jako osoba racjonalna,
analitycznie traktuje dane wejściowe i koryguje dobór treści programowych, pamiętając o
celach i ideałach spajających dany system szkolnego działania. Model decyzyjny Hunkinsa
został oparty na idei zarządzania przez cele, zachęca konstruktora do jak najszerszych
negocjacji społecznych, inicjowania dialogu wszystkich uczestników programu oraz
zachowania postawy nieustannej elastyczności i otwartości na potrzeby adresatów programu.
Model ten składa się z siedmiu głównych etapów:
1. Konceptualizacja i zasadność programu – jest to etap wymagający refleksji nad
przyjętą koncepcją organizacji poszczególnych wymiarów programu, nad przyjętą
filozofią i wzorcem programowym. Akcentuje się tu konieczność precyzyjnego
zdefiniowania potrzeb uczniów jako warunku, który uzasadnia sens wszelkich prac
projektowych. Nie są to – podkreślmy – doraźne potrzeby polityków.
2. Diagnoza programu – etap, na który składają się dwa rodzaje działań: ustalenie przyczyn
wprowadzania zmian potrzebnych uczniom oraz wyprowadzenie z tych ustaleń celów
i zadań programowych. Poprawnie określone cele i zadania programu mają w tej
koncepcji moc zarządzania całym systemem działań programowych: „[…] kiedy uzna się,
że nowy program właściwie podejmuje potrzeby uczniów, można wyliczyć zadania i cele,
które wyznaczą kierunek dalszych prac i, w niektórych przypadkach, określą spodziewane
osiągnięcia uczniów […]” (ORNSTEIN, HUNKINS, 1998: 259).
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3. Dobór treści, dostosowanych do ram wyznaczonych przez cele i zadania. Treść jest
tu rozumiana szeroko – jako materiał przedmiotowy (fakty, pojęcia, zasady, teorie,
generalizacje) w relacji do procesów poznawczych niezbędnych do opanowania
wiadomości i umiejętności oraz innych kompetencji rozwijanych w procesie kształcenia.
4. Dobór doświadczeń dydaktycznych obejmuje planowanie sytuacji dydaktycznych,
w których treści będą realizowane. Twórca programu zastanawia się nad doborem metod
nauczania i innych procedur (środków, form, miejsc ekspozycji treści) tak, by zaplanować
zestaw jak najbardziej efektywnych sytuacji, wywołujących trafne (wobec celów i zadań
programu) doświadczenia dydaktyczne uczniów. Koncepcja programu zaczyna w tym
momencie przypominać już złożony, wieloskładnikowy plan działania.
5. Realizacja programu, najpierw w fazie pilotażowej, a po stosownych korektach
i modernizacjach w fazie wdrożenia, powszechnego dla całej instytucji. Warunkiem
powodzenia programu na tym etapie jest stała koordynacja działań.
6. Ewaluacja, czyli nieustanne zbieranie danych na temat poziomu zaspokojenia potrzeb
uczniów oraz realizacji celów i zadań programowych z zastosowaniem właściwych
narzędzi pomiaru (trafnego, rzetelnego i obiektywnego).
7. Eksploatacja programu jest dość szczególnym etapem prac programowych, silnie
związanym z zastosowaniem wielu technik zarządzania procesem zmiany. Program
powinien pamiętać swój kształt i sens, dla którego powstał. W toku realizacji dochodzi
do wielu modernizacji, gdyż zmienia się kadra realizatorów, zmienia się lokalne
środowisko szkoły, zmieniają się warunki ekonomiczne działań każdej instytucji:
„Programy niewsparte planem eksploatacji mogą rozpłynąć się w codziennej rutynie
nauczania lub

zostać

całkowicie zdeformowane

w wyniku

nader osobistego

interpretowania ich przez nauczycieli […]” (ORNSTEIN, HUNKINS, 1998: 259).
Jak najbardziej zgodne w powyższą tezą są założenia większości modeli kreowania
programu, mieszczących się w podejściu niescjentycznym. Przykładem może być model
spraw uczniowskich Geralda Weinsteina i Mario Fantiniego (ORNSTEIN, HUNKINS 1998: 263–
264). Autorzy zaproponowali, by kreator programu szkolnego skoncentrował swą uwagę
na sprawach uczniów. Sprawy te rozumiane są jako motor napędowy programu, ale nie
utożsamia się ich z zainteresowaniami (jako mało stabilnymi w rozwoju człowieka). Kreator
programu swą uwagę skupia raczej na dostrzeganiu trwałych problemów uczniowskich,
rdzeniowych trudności rozwojowych, którym program powinien wyjść naprzeciw. Model
składa się z następujących 8 faz:
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1. Zbieranie wiadomości o uczniach, z naciskiem na prawidłowe rozpoznanie wszelkich
cech demograficznych każdego ucznia jako członka grupy uczących się, danych
środowiskowych, danych rozwojowych i osobowościowych.
2. Odnalezienie spraw wspólnych dla danej grupy uczniów, ich opis z zastosowaniem
kategorii spraw dominujących. Można, zdaniem autorów, wyróżnić trzy dominujące
kategorie spraw – problemów: obraz samego siebie, poczucie braku sensu, zapanowanie
nad własnym życiem. Zestaw ten nie jest zamknięty, a konstruktor programu zachowuje
czujność w wychwytywaniu sygnałów o zmianie hierarchii i treści samych problemów.
3. Diagnoza to faza, w której definiujemy psychospołeczne przyczyny odkrytych
problemów i spraw uczniowskich.
4. Ustalenie elementów węzłowych treści polega na odnalezieniu takich idei, pojęć i
generalizacji, które pozwolą obudować się trafnie dobranym materiałem nauczania.
W tym modelu nie traktuje się nauczyciela jako wychowawcy spontanicznie reagującego
na problem jako chwilową trudność i przykrość. Jednocześnie zdecydowanie odchodzi się
od planowania sytuacji wychowawczych związanych z treściami danej dyscypliny
nauczania.
5. Nośniki treści wybierane są spośród trzech obszarów: treść wydobyta z obszaru
osobistego rozwoju i dojrzewania (tożsamość, władza, przynależność do grup i kultur),
treść osadzona w zainteresowaniach i uczuciach oraz treść budowana przez doświadczenia
społeczne ucznia.
6. Dobór umiejętności uczenia się – porządkowanie zestawu umiejętności poznawczych
i społecznych, koniecznych do opanowania określonych treści.
7. Procedury dydaktyczne sprzyjające temu, by uczeń objął kontrolę nad swoim życiem.
Procedury dobierane powinny być indywidualnie, zależnie od stylu uczenia się, zdolności
i zainteresowań wychowanka.
8. Ocena założonych efektów programu.
Zaproponowany zestaw kilku faz konstruowania programu pozostawia nauczycielom
wiele możliwości kreatywnego rozporządzania relacjami między poszczególnymi elementami
programu szkolnego i wprowadzanie stosownych modernizacji. Model Hunkinsa można
wykorzystać do konstruowania programów nawiązujących do wielu różnorodnych wzorców,
także skoncentrowanych na uczniu i jego problemach. Z kolei model spraw uczniowskich
oparty jest na bardzo rzetelnej diagnozie i trafnym, starannym doborze treści oraz procedur
oddziaływania wychowawczego. Systemowość i systematyczność w planowaniu zmiany
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programowej

nie

jest

jednak

wyłącznie

właściwością

podejść

scjentystycznych

i menadżerskich.
„[…] Prawidłowe planowanie nie jest warunkiem wystarczającym, by programy i projekty
były dobre, rzadko jednak dobre programy i projekty są efektem działań nieplanowanych
[…]” (ORNSTEIN, HUNKINS 1998: 260).

Zakończenie
Podsumowując rozważania o strukturze, istocie i zasadach konstrukcji programu
szkolnego, warto zwrócić uwagę na to, by zachować wobec tego narzędzia pracy postawę
zdroworozsądkową. Współcześnie program szkolny bywa elementem przetargowym w wielu
społecznych dyskusjach. Bywa też narzędziem swoistego szantażu wobec nauczyciela
i szkoły jako miejsca jego pracy. Przygotowana na potrzeby tego opracowania dość
wybiórcza analiza cech oraz dynamiki rozwoju tego elementu życia każdej szkoły ukazuje
program szkolny jako instrument w procesie wychowania. Program powstaje na naszych
oczach, dzięki nam jako jego użytkownikom nabiera sensu, kreowany jest dla nas i przez nas.
Jak każdy proces twórczy dostarcza nam wielu problemów i radości (LISZKA, 2005).
Zadanie 2, s. 66–68.
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Zadania do wykonania
Zadanie 1
A. Proszę opracować rejestr – listę faktycznych doświadczeń własnych wyniesionych
z czasów, które Pani/Pan spędziła/spędził w szkole. Doświadczenia powinny być
uporządkowane hierarchicznie – od najbardziej (Pani/Pana zdaniem) przełomowych
i krytycznych, niezatartych, o dużej sile oddziaływania na Pani/Pana postawy życiowe do
coraz mniej znaczących.
Czy o sile oddziaływania tych doświadczeń szkolnych może decydować także
częstotliwość (swoista regularność) pewnych szkolnych zdarzeń, ich rytualizacja?
W porządkowaniu tych doświadczeń może Pani/Pan dokonać ich podziału według
kryterium sfery rozwoju osobowości lub zastosować inne kryteria porządkowania tej listy,
tworząc swoją koncepcję kategorii (gatunków) doświadczeń szkolnych.
B. Proszę napisać esej na temat Moja szkolna biografia. Proszę spróbować ukazać
przykłady zmian (dynamikę) w Pani/Pana osobistej interpretacji sensu wybranych szkolnych
zdarzeń krytycznych na przestrzeni jakiegoś czasu: od momentu ich wystąpienia do dziś.
W opracowaniu eseju proszę odnieść się do koncepcji „narracyjnej konstrukcji
rzeczywistości” w ujęciu Jerome’a Brunera (BRUNER, 2006: 181–208). Proszę ocenić, jaki
wpływ mogą mieć tego typu refleksje na Pani/Pana wybory systemów działań wykonywanych
profesjonalnie, gdy dojdzie do oczekiwanej zamiany ról – z ucznia na nauczyciela.
Zadanie 2
A. Proszę przeanalizować i ocenić jakość wskazanego (wybranego dowolnie) programu
szkolnego z wykorzystaniem załączonej Skali do oceny programu kształcenia. Proszę wpisać
w odpowiednie rubryki przydzielone punkty, a następnie pisemnie uzasadnić swoje oceny,
odwołując się do wiedzy z zakresu curriculum studies.
B. Proszę dokonać modyfikacji załączonej skali tak, by można było przy jej
zastosowaniu oceniać jakość wszystkich lub przynajmniej większości typów (wzorców)
programów szkolnych, także wychowawczych, profilaktycznych i opiekuńczych. Proszę
uzasadnić swoje decyzje dotyczące tego projektu.
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C. Proszę opracować recenzję porównawczą dwóch dowolnie wybranych programów
szkolnych, przeznaczonych do realizacji jednego obszaru działań nauczyciela. Mogą to być
programy profilaktyczne, dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuńcze, przeznaczone
do realizacji na jednym z etapów edukacyjnych, w jednym z typów szkół, odnoszące się
do jednego typu problemów wychowawczych lub dydaktycznych.
ANEKS
SKALA OCENY PROGRAMU KSZTAŁCENIA9

KRYTERIUM

POZIOM REALIZACJI
Bardzo

Poprawny

dobry
2 punkty

dostateczny
1 punkt

0 punktów

A. POPRAWNOŚĆ MERYTORYCZNA POSZCZEGÓLNYCH
ELEMENTÓW PROGRAMU
A1. Rzeczowy, realistyczny obraz grupy adresatów
A2. Wyczerpujący opis warunków zajęć (miejsce, środki, czas)
A3. Trafnie dobrany materiał kształcenia ujęty w dowolną postać planu
A4. Poprawnie sformułowane cele ogólne i szczegółowe
A5. Wyczerpujący opis dobrze uzasadnionych procedur (metod) osiągania
celów
A6. Wartościowa diagnostycznie i obrazowo przedstawiona metoda ewaluacji
programu, w tym kontroli i oceny osiągnięć adresatów
A7. Co najmniej 1 szczegółowy scenariusz 1 spotkania z adresatami (1 lekcja,
1 zajęcia, 1 jednostka metodyczna)
A8. Załączniki (literatura, opis lub kopie pomocy dydaktycznych, wzory
testów, podręcznik itp.)
B. SPÓJNOŚĆ – WZAJEMNA ODPOWIEDNIOŚĆ
POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW
B1. Trafność celów szczegółowych wobec ogólnych
B2. Dostosowanie treści i poziomu trudności zajęć (tematycznie i czasowo) do
możliwości i potrzeb adresatów – indywidualizacja treści i wymagań
B3. Zgodność metod ewaluacji z celami i treściami

9

Nie-

Projekt autorstwa Krystyny Liszki.
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B4. Dobór procedur realizacji programu, w tym modelu nauczania
adekwatnego do możliwości adresatów, warunków kształcenia i treści
B5. Trafny, realistyczny dobór pomocy dydaktycznych i środków do treści,
celów, metod i cech psychospołecznych adresatów programu
C. POZIOM TRUDNOŚCI REALIZACJI PROGRAMU,
ORYGINALNOŚĆ ROZWIĄZAŃ METODYCZNYCH
C1. Uwzględnianie szczególnych utrudnień w projektowaniu zajęć,
wynikających ze specyficznych cech adresatów i warunków realizacji zajęć
C2. Twórcze, nieschematyczne podejście do projektu programu
(np. nietypowa metoda zajęć, nowoczesne, oryginalne pomoce i środki
dydaktyczne)
RAZEM
UWAGI OGÓLNE:
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
OCENA:

.......................................................................................................................................................
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4
Podręcznik szkolny
Danuta Krzyżyk

Pytania otwierające
Czy nowoczesne technologie stanowią zagrożenie dla tradycyjnych podręczników szkolnych? Czym
podręcznik szkolny różni się od innych książek? Jakie są komponenty podręcznika szkolnego? Jakie
funkcje pełni podręcznik szkolny? Dlaczego tak ważne jest, by podręcznik był czytelny? Jak obliczać
komunikatywność podręczników?

Wprowadzenie
Pojawienie się w latach 60. XX wieku nowoczesnej techniki dydaktycznej, która
przyniosła ze sobą nowe nauczanie programowe i szeroką gamę środków audiowizualnych, te
zaś w szybkim czasie zdobyły sobie szerokie grono zwolenników i użytkowników, wywołało
w środowisku oświatowym pewne zaniepokojenie. Coraz częściej zaczęto zadawać sobie
pytanie, czy tak gwałtowna ingerencja „maszyny dydaktycznej” w proces edukacyjny nie
zmieni go na tyle poważnie, że tradycyjnie pojmowany podręcznik straci dotychczasową
pozycję i rację bytu, czy telewizja, komputery, bogactwo dostępnych środków
audiowizualnych zapowiadają nadejście „pedagogiki wizualnej” lub jej przewagę, czy
cywilizacja obrazu zapanuje nad cywilizacją słowa. Obecnie te pytania i wiele innych, które
postawiono w latach 70. i 80. XX wieku, powracają ze zdwojoną siłą. Swoje zaniepokojenie
wyrażają rodzice, nauczyciele, wydawcy tradycyjnych podręczników.
Wincenty Okoń, odpowiadając na te obawy, we Wstępie do dydaktyki ogólnej pisał:
„Nie obawiajmy się tego, co nigdy nie nastąpi. Jest to jeden z mitów, którym tak chętnie
hołdują zapaleńcy, skorzy do pochopnych twierdzeń. Zapominają oni, że słowa nie można

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Podręcznik szkolny

zastąpić obrazem, a obrazu – słowem” (OKOŃ, 1987: 321). Pamiętać też trzeba, że u podstaw
myślenia ludzkiego i jego wytworów w postaci nauki i całej kultury humanistycznej leży
mowa, nie można zatem wyobrazić sobie rozbratu tej kultury z „cywilizacją słowa” ani też
jakiejś szczególnej pozycji obrazu w jej obrębie.
Tradycyjnie pojmowany podręcznik, mimo wielu obaw, nadal jest jednym
z podstawowych narzędzi w codziennej pracy nauczyciela z uczniem. Jak pisze Józef
Skrzypczak, „[…] podręcznik wśród wszystkich środków dydaktycznych zajmuje ciągle […]
miejsce zdecydowanie najważniejsze, pełniąc funkcję nie tylko środka dydaktycznego, lecz
wręcz środka – metody kształcenia. [...] nie można zastąpić podręcznika żadnym innym
środkiem dydaktycznym. Jeśli już do tego dochodzi, podręcznik zastępowany jest… innym
podręcznikiem, tyle, że nowocześniejszym …” (SKRZYPCZAK, 1996: 9).

Definicja podręcznika
WAŻNE! Spośród licznych dostępnych dziś środków dydaktycznych ułatwiających uczniom
zdobywanie nowej wiedzy i umiejętności, podręcznik należy do najbardziej tradycyjnych
i powszechnie wykorzystywanych na każdym etapie edukacji. Jest to najważniejsza książka
szkolna, zawierająca wybór wiadomości z pewnej dziedziny i ściśle związana z kursem oraz
programem nauczania danego przedmiotu (uwzględnia najistotniejsze, uporządkowane
i zorganizowane, naukowo zamknięte treści nauczania po pierwsze zgodnie z podstawą
programową danego przedmiotu na określonym etapie edukacyjnym, po drugie, zgodnie
z programem nauczania) (KUPISIEWICZ, 1976: 5–6). Celem podręcznika szkolnego jest
zaznajomienie uczniów z nowymi dla nich informacjami z danej dziedziny wiedzy,
porządkowanie i utrwalenie tych informacji; kształtowanie określonych umiejętności,
nawyków, postaw; wdrażanie uczniów do wykorzystywania zdobytej wiedzy w praktyce;
doskonalenie umiejętności dostrzegania i rozwiązywania problemów w ten sposób,
by ograniczyć do minimum dokonywanie przez uczniów mechanicznych zapisów
i streszczeń. Podręcznik powinien także pomóc, zarówno nauczycielowi, jak i uczniom,
szybko sprawdzić, czy wszyscy właściwie zrozumieli treść lekcji oraz usprawnić zadawanie
i ocenianie pracy domowej, która przede wszystkim powinna dawać uczniom możliwość
zastosowania zdobytej wiedzy w praktyce (GĄSIOREK, KRZYŻYK, SYNOWIEC, 2010: 7).
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Książka dla ucznia, wykorzystywana jako narzędzie w procesie dydaktycznym, ma
pomagać nauczać i nauczyć się. Aby mogła pełnić swoje funkcje kształceniowo-wychowawcze, powinna spełniać następujące warunki: „(1) musi zawierać treści określone
przez odpowiednie zarządzenia normatywne, (2) sposób ich podania musi być zgodny
z przyjętymi zasadami i celami kształcenia, (3) opracowanie edytorskie powinno pomagać
uczącemu się w przyswojeniu treści” (PARNOWSKI, 1976: 9).
Prymarnie podręcznik to książka, której głównym odbiorcą i użytkownikiem jest uczeń
(wobec którego podręcznik spełnia funkcje dydaktyczne). Jednak należy pamiętać o tym,
że wtórnie jej adresatem jest również nauczyciel, dla którego jest podstawową pomocą
naukową. Dla nauczyciela „podręcznik staje się zapisem pewnej koncepcji metodycznej,
pomaga zorganizować proces dydaktyczny, dobiera i porządkuje treści, układa je w kolejne
sekwencje […], zawiera zestawy zadań, opisy różnorodnych działań poznawczych i materiały
ikoniczne” (NOCOŃ, 2009: 45), a zatem ukonkretnia określony model procesu dydaktycznego.
Dobrze skonstruowany podręcznik, oprócz przekazywania wiedzy, realizuje i inne
funkcje. Po pierwsze, rozwija myślenie uczniów. Po drugie, poprzez wykorzystanie sposobów
logicznego rozumowania i demonstrowanie ich uczącym się, stwarza możliwości
poszukiwania samodzielnych dróg poznania. Wiadomości teoretyczne zawarte w podręczniku
powinny być systemowo ustrukturyzowane, a sama struktura powinna integrować różne
media edukacyjne, by prezentowane treści mogły docierać do uczącego się różnymi kanałami
przekazu (SKRZYPCZAK, 1996: 11).
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o podstawowym znaczeniu, to jednak przestrzega się przed jego nadmierną eksploatacją,
fetyszyzacją. Wykorzystanie podręcznika w procesie dydaktyczno-wychowawczym nie może
polegać na jego szczegółowej realizacji – „przerabianiu”, rozwiązaniu wszystkich
proponowanych przez niego zagadnień i ćwiczeń. Podręcznik ma być swoistym narzędziem
w ręku nauczyciela i ucznia. Korzystać się z niego powinno w sposób racjonalny, budując
własne koncepcje lekcji, dostosowując materiał ćwiczeniowy do możliwości zespołów
uczniowskich, a w razie potrzeby uzupełniając go innymi propozycjami (SYNOWIEC, 2013:
127).
Zadanie 1, s. 94.
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Typologie podręczników
Każdy przedmiot obejmuje odrębny, sobie właściwy materiał naukowy. Nauczyciele
poszczególnych przedmiotów, uwzględniając ich specyfikę, ale także etap edukacyjny,
realizują inne cele kształcenia przy użyciu odmiennych metod, środków dydaktycznych.
Jeden typ podręcznika nie byłby w stanie zaspokoić tak szerokiego spektrum potrzeb
i oczekiwań. Konieczne stało się opracowanie takich podręczników, które różniąc się
strukturą, treścią i funkcjami, pozwolą zrealizować wszelkie zadania programowe.
Jolanta Nocoń zauważa, że „w przypadku podręcznika szkolnego należy mówić raczej
o typologiach niż jednej całościowej i spójnej typologii gatunku” (NOCOŃ, 2007: 54).
Pod uwagę należy wziąć co najmniej kilka kryteriów, które wpływają na różnice między
poszczególnymi typami tego środka dydaktycznego. Do najważniejszych czynników
różnicujących należą:
−

przedmiot nauczania (np. matematyka, język polski, geografia),

−

etap edukacji (szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum),

−

wiek oraz poziom wiedzy i kompetencji językowej ucznia,

−

typ szkoły (podstawowa, gimnazjalna, ponadgimnazjalna, zawodowa),

−

sposób

organizacji

procesu

dydaktycznego

(szkoły

stacjonarne,

zaoczne,

korespondencyjne).
Listę tych kryteriów Nocoń proponuje rozszerzyć o sposób organizacji procesu
poznawczego, który prowadzi do podziału podręczników na dedukcyjne i indukcyjne albo
odtwórcze i uaktywniające twórczo ucznia (NOCOŃ, 2007: 55).
Oparte na tych kryteriach typologie krzyżują się ze sobą, dając w efekcie liczne
warianty gatunkowe. Takie wewnętrzne zróżnicowanie gatunkowe sprawia, że trudno jest
dziś wskazać jeden kanoniczny wzorzec współczesnego podręcznika szkolnego.
Istotna wydaje się też pewna swoistość sytuacji intertekstualnej, w którą wbudowuje się,
niezależnie od typu, każdy podręcznik. „Postrzegany jako odrębna, zamknięta i skończona
całość, w rzeczywistości jest tylko fragmentem większej struktury: globalnie wpisuje się
w całą […] edukację, ale przede wszystkim stanowi integralną część określonego przedmiotu
szkolnego; stąd też realizuje tylko pewien zakres przedmiotowej treści kształcenia, musi więc
otwierać się na pozostałe etapy nauki szkolnej (wcześniejsze i późniejsze)” (NOCOŃ, 2007:
55).
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Komponenty podręcznika
Niezależnie od typu, jaki podręcznik reprezentuje, powinien on stanowić pewną całość
pod względem merytorycznym i edytorskim. W literaturze przedmiotu określa się ją jako
strukturę podręcznika. Składają się na nią tzw. komponenty strukturalne, czyli realnie
istniejące w konkretnym podręczniku jednolite jednostki (sekwencje tekstu), wyróżniające się
pewnymi właściwościami. Każdy z komponentów ma określoną funkcję, ta z kolei spełniana
jest za pomocą specyficznych środków formalnych właściwych konkretnemu segmentowi
tekstu, a ponadto każdy z komponentów podzielony jest na swoiste elementy strukturalne
niższego rzędu, czyli ma charakterystyczną formę (ZUJEW, 1986: 71–72).
WAŻNE! Strukturalne komponenty każdego podręcznika to: komponent informacyjny
(merytoryczny), komponent organizujący, komponent orientacyjny.
Komponent informacyjny (merytoryczny) składa się z dwóch subsegmentów:
a.

werbalnego, który obejmuje:
−

tekst podstawowy (odautorski, służący wyjaśnieniu najważniejszych faktów,
pojęć, przekazaniu konkretnej wiedzy z danej dziedziny),

−

tekst

uzupełniający

(informacje

biograficzne,

dane

statystyczne,

teksty

dokumentów, materiały fakultatywne, które ułatwiają nabywanie wiedzy, ilustrują
zagadnienia omówione w tekście podstawowym, pozwalają też uczniowi
na samodzielne poszukiwania badawcze ),
−

teksty objaśniające (objaśnienia słów, terminów, przypisy, komentarze do map,
tabel);

b.

niewerbalny (fotografie, rysunki, reprodukcje, które powinny stanowić z elementami
wyżej wymienionymi spójną i logiczną całość, powinny mieć one wartość
merytoryczną, ale także estetyczną) (GĄSIOREK, KRZYŻYK, SYNOWIEC, 2010: 9–10).
Komponent informacyjny jest najbardziej rozbudowany strukturalnie i zróżnicowany

formalnie, służy przekazywaniu najważniejszych wiadomości z danej dziedziny wiedzy.
W segmencie werbalnym największą objętość powinien mieć tekst podstawowy, którego
integralną częścią są przede wszystkim teksty informacyjne. W jego obrębie można wyróżnić
dwa rodzaje tekstów: teoretyczno-poznawcze oraz instrumentalno-praktyczne.
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Teksty teoretyczno-poznawcze, w których dominuje funkcja informacyjna, zawierają
takie elementy, jak: podstawowe terminy, zdefiniowane językiem charakterystycznym
dla danej dziedziny naukowej (choć dostosowanym do możliwości ucznia), pojęcia ogólne
i ich określenia, podstawowe fakty (zjawiska, przedmioty, procesy, wydarzenia,
doświadczenia, daty), opisy podstawowych praw, prawidłowości i ich skutków, opisy
podstawowych teorii, opisy rozwoju głównych, przeszłych i perspektywicznych, idei
i kierunków w danej gałęzi wiedzy, materiały będące podstawą kształtowania emocjonalnego
i wartościującego stosunku do świata, wnioski i podsumowania. Istotnym elementem
składowym tekstów teoretyczno-poznawczych są reguły i definicje, które zawsze powinny
być podane w formie twierdzącej, ani nadmiernie rozbudowane (rozwlekłe), ani też nazbyt
skondensowane. Warto również pamiętać o ich graficznym wyróżnieniu (apla, ramka,
powtarzający się w całym podręczniku piktogram) (GĄSIOREK, KRZYŻYK, SYNOWIEC, 2010:
11).
Z kolei teksty instrumentalno-praktyczne, w których dominuje funkcja transformacyjna,
zawierają przede wszystkim: opisy podstawowych działań niezbędnych do opanowania
materiału nauczania i samodzielnego zdobywania wiedzy, zasady i reguły stosowania wiedzy,
opisy podstawowych metod poznania danej gałęzi wiedzy; opisy zadań, ćwiczeń,
doświadczeń, eksperymentów niezbędnych do wprowadzenia reguł, prawideł, uogólnień,
do

opanowania

informacji

teoretyczno-poznawczych.

Na

teksty

instrumentalno-

-praktyczne składają się także zestawy ćwiczeń, zadań, doświadczeń, samodzielnych
do wykonania prac, niezbędnych do kształtowania podstawowych umiejętności. Dodatkowo,
w tekstach tych można znaleźć charakterystyki norm moralnych i estetycznych właściwych
danej dziedzinie; charakterystyki logicznych operacji i metod niezbędnych do organizacji
procesu przyswojenia informacji teoretyczno-poznawczych. Ważnym elementem są specjalne
rozdziały systematyzujące i integrujące materiał nauczania; specjalne segmenty tekstu
(na końcu rozdziału, działu lub na końcu podręcznika) służące utrwaleniu i powtórzeniu
materiału nauczania (GĄSIOREK, KRZYŻYK, SYNOWIEC, 2010: 11–12).
Przekaz werbalny uzupełniony jest przez przekaz niewerbalny, tj. zdjęcia, rysunki,
reprodukcje tabele, schematy, wykresy, piktogramy, grafy. By komponenty pozawerbalne
podręcznika dobrze realizowały swoją funkcję dydaktyczną, muszą być dobrej jakości,
zawsze podpisane. Ich nadrzędnym celem jest obsługa tekstu podręcznika, a także pomoc
uczniom w świadomym i trwałym, lepszym i szybszym przyswajaniu wiedzy. Mają one
ułatwić uczniowi zrozumienie tekstu, a nie zastępować niezbędne treści, które należy wyrazić
werbalnie.
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Komponent organizujący ma ułatwić uczniom korzystającym z podręcznika
zrozumienie i zapamiętanie wiadomości, ma usystematyzować ich wiedzę i udoskonalić
umiejętności. Wpływa on na proces przyswajania informacji (ćwiczenia, pytania, zadania),
ułatwia zrozumienie przekazywanych treści (tablice systematyzujące, słowniczki pojęć,
graficzne wydzielenie pewnych elementów tekstu). W podręcznikach objętość bloku
zadaniowego powinna być dostosowana do objętości tekstu zasadniczego (rozdziału
lub podrozdziału). Zadania i ćwiczenia, zgodnie z zasadą stopniowania trudności (od pytań
prostych

do

problemów),

powinny

być

dostosowane

do

możliwości

uczniów

o zróżnicowanym poziomie intelektualnym.
Ważną funkcję pełni w podręcznikach ich oprawa edytorsko-topograficzna. To od niej
w dużej mierze zależy atrakcyjność podręczników. Chociaż podręczniki szkolne mają przede
wszystkim charakter użytkowy, to jednak ich jakość wydawnicza ma wielkie znaczenie
w procesie przyswajania treści merytorycznych.
Do podstawowych elementów edytorsko-typograficznych podręcznika szkolnego
zaliczamy: układ kolumny, marginesy i ich wykorzystanie, sposób paginacji (modelowy
podręcznik szkolny powinien mieć układ jednokolumnowy z dość szerokim marginesem
na zewnętrznych brzegach stron, strony natomiast powinny być paginowane na zewnętrznym,
górnym lub dolnym narożniku); czytelność druku, jego zróżnicowanie, celowość takich
zabiegów (istotne są: wielkość i krój czcionki, gęstość zapisu na poszczególnych stronach,
szerokość wierszy, interlinie, pogrubienia, kolor liter, spacje itd.); kolorystykę podręcznika
(tekst powinien być wielobarwny, czarno-szaro-biała kolorystyka podręcznika nie przyciąga
bowiem uwagi uczniów, nie wzmacnia w żaden sposób ich motywacji; należy jednak
pamiętać, by nie atakować uczniów nadmiarem bodźców kolorystycznych, gdyż zbyt wiele
barw i jaskrawa kolorystyka książki utrudnią im skupienie się na przekazywanych
w podręczniku treściach); jakość wykonania ilustracji i ich użyteczność (dobra ilustracja jest
przejrzysta i czytelna, oszczędna, zrozumiała, zachęca ucznia do zastanowienia się; jest
zawsze podpisana); rodzaj zastosowanego papieru (papier powinien być odporny na ścieranie,
dość gładki i dość gruby jednocześnie, przynajmniej na tyle, aby nie przeświecał przez niego
druk znajdujący się na odwrotnej stronie kartki, ponieważ utrudnia to czytanie; ważne jest też,
aby papier był odpowiednio chłonny, gdyż ma znaczenie dla jakości i odpowiedniego
nasycenia kolorystycznego zamieszczonych ilustracji); format, rodzaj oprawy (format,
grubość i charakter okładki, jakość łączenia poszczególnych części, należy pamiętać,
że wartość użyteczna książki szkolnej wzrasta po wydaniu jej w sztywnej i twardej okładce
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przymocowanej do całości egzemplarza za pomocą kleju i szwów) (GĄSIOREK, KRZYŻYK,
SYNOWIEC, 2010: 13–14).
Ostatni z wymienionych komponentów – komponent orientacyjny nie zawiera treści
poznawczych, jego zadaniem jest ułatwienie uczniowi pracy z podręcznikiem (środki
rozczłonkowania tekstu – spis treści, śródtytuły, cyfry, odsyłacze, indeksy). Jego zadaniem
jest usprawnienie korzystania z podręcznika i poruszanie się w obrębie jego tekstu.
Wszystkie wymienione komponenty i subkomponenty powinny być ze sobą
odpowiednio powiązane, by mogły tworzyć optymalną strukturę. Istotne jest też, aby każdy
z elementów strukturalnych został w podręczniku odpowiednio wyodrębniony. „Służą temu
celowi zarówno środki identyfikujące kolejne segmenty (tytuły, ikony i inne oznaczenia
graficzne), jak i zabiegi edytorsko-typograficzne (np. kolor apli, obramowania, wielkość oraz
kształt liter)” (NOCOŃ, 2007: 53).
Uwzględnienie w procesie tworzenia wszystkich wymienionych powyżej elementów
i ich odpowiedniego układu decyduje o jakości i wartości podręcznika jako narzędzia
w procesie nauczania.

Funkcje podręczników
W poszczególne komponenty strukturalne podręcznika szkolnego są wpisane jego
funkcje, a więc te właściwości książki ucznia, które są związane z realizacją celów nauczania
i uczenia się określonego przedmiotu.
O roli podręcznika i wielorakości pełnionych przez niego funkcji pisał m.in. Konstanty
Lech. Według Lecha, podręcznik pełni następujące funkcje:
−

podaje materiał nauczania w sposób odpowiednio uporządkowany, oszczędny,
przejrzysty i dokładny czy to za pomocą odpowiednich ilustracji i schematów
obrazowych, czy to za pomocą opisów i wyjaśnień, różnicuje przy tym teksty
dla łatwiejszego wyodrębnienia w nich różnorodnych składników, zwłaszcza tych,
do których uczniowie będą się odwoływać w dalszej pracy;

−

ułatwia uczniom pracę poznawczą na lekcjach przez uwalnianie ich od konieczności
dokonywania mechanicznych zapisów, streszczeń, rysunków, przez umożliwianie im
sprawnego wracania do przerobionego materiału, przypominania poznanych zagadnień
w skrótowej formie;
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−

zaznajamia z metodą, a zwłaszcza z modelowymi przykładami prac, jakie uczniowie
będą później wykonywać samodzielnie, zarówno indywidualnie, jak i zespołowo,
zarówno w pracy szkolnej, jak i domowej; umożliwia nauczycielowi i uczniom –
za pomocą odpowiednich testów – szybkie sprawdzenie, czy wszyscy właściwie
zrozumieli treść lekcji;

−

usprawnia zadawanie i sprawdzanie pracy domowej, która może mieć na celu:
albo dokończenie bądź uzupełnianie pracy lekcyjnej, np. zastosowanie zdobytych
wiadomości w praktyce, albo przygotowanie do lekcji następnej, np. przez przeczytanie
tekstów, których treść będzie przedmiotem ćwiczeń na następnej lekcji;

−

uczy zdobywania nowej wiedzy za pośrednictwem książki, samodzielnego czytania
tekstów o charakterze naukowym, rozumienia skondensowanych treści, wyróżniania
w nich twierdzeń podstawowych;

−

ukierunkowuje samodzielną pracę przy dokonywaniu syntezy przerobionego materiału
w różnych układach i na różnych poziomach ogólności, obejmującego ogólnie definicje
i wzory, odnoszącego się do określonych zagadnień (LECH, 1964: 104).
Wskazane powyżej zadania, jakie system edukacji stawia przed podręcznikiem, są

realizowane przez bardzo konkretne działania podjęte przez nauczyciela i ucznia. W żadnym
z wymienionych sposobów użycia podręcznik nie umniejsza roli nauczyciela w procesie
przekazywania wiedzy ani też nie odbiera uczniowi możliwości do zdobywania i kształcenia
umiejętności praktycznych. Podręcznik jawi się tu jako ważny środek świadczący
wszechstronne usługi obydwu stronom zaangażowanym w proces lekcyjny. Na tę właśnie
funkcję podręcznika szczególną uwagę zwraca Zygmunt Mysłakowski, którego zdaniem
podręcznik ma „służyć do utrwalania, organizowania i wykańczania tego, co już zostało
przeżyte i jako przeżycie psychiczne istnieje, niekiedy w formie bardzo swoistej, w systemie
personalnym ucznia. To zadanie podręcznika powinno wyznaczać jego właściwości […]”
(MYSŁAKOWSKI, 1936: 17).
WAŻNE!

Każdy

dydaktycznych:

podręcznik

informacyjną,

powinien

realizować

motywacyjną,

sześć

badawczą,

podstawowych

funkcji

operatywno-transformującą,

samokształceniową, kontrolno-oceniającą.
Podręcznik dostarcza przede wszystkim podstawowej wiedzy z danego przedmiotu.
Funkcję informacyjną w podręczniku pełnią zatem teksty źródłowe, w tym: teksty literackie,
publicystyczne, popularnonaukowe i odautorskie (do tekstów zalicza się również definicje,
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przypisy, słowniczki, polecenia do ćwiczeń). Informacji w podręczniku dostarczają także
elementy pozatekstowe. Aby funkcja informacyjna była dobrze realizowana w podręczniku
szkolnym, treści przedmiotowe powinny być podawane zgodnie z podstawowymi zasadami
nauczania, przede wszystkim z zasadą stopniowania trudności i zasadą poglądowości.
Pierwsza z zasad kładzie nacisk na sposób prezentowania treści – tak, by uczeń mógł
stopniowo przechodzić od zagadnień mniej skomplikowanych do tych o wyższym stopniu
trudności oraz by punktem wyjścia do poznania rzeczy dotąd nieznanych były zawsze już te
poznane wcześniej. Zasada druga, zwana zasadą poglądowości, domaga się tego, aby
przy opisywaniu rozmaitych aspektów rzeczywistości posługiwać się różnymi rodzajami
prezentacji, a to oznacza, że podręcznik obok tekstu dydaktycznego może korzystać
w przekazywaniu pewnego wycinka wiedzy również z obrazu (GĄSIOREK, KRZYŻYK,
SYNOWIEC, 2010: 18).
Oceniając jakość realizacji funkcji informacyjnej w podręczniku, zwraca się przede
wszystkim uwagę na: selekcję informacji (w tym zaznaczenie materiału podstawowego
i treści uzupełniających, rozszerzających), strukturalizację wiedzy, zwięzłość i prostotę
przekazu, komunikatywność, jasność i precyzję przekazu, ilościowy i jakościowy dobór
terminów, sposób wyjaśniania (definiowania) terminów i pojęć, poprawność językową,
spójność semantyczną i strukturalną tekstu, stopień dynamiczności tekstu, stronę edytorską:
kolory, czcionka, układ graficzny (wyodrębnienie elementów ważnych, nowych, koniecznych
do zapamiętania) (GĄSIOREK, KRZYŻYK, SYNOWIEC, 2010: 19).
Zgromadzony w podręczniku materiał rzeczowy i proponowane ćwiczenia powinny
zmierzać do rozbudzenia zainteresowań uczniów, zachęcać ich do obserwacji różnego typu
zjawisk, charakterystycznych dla danej dziedziny wiedzy, do zdobywania wiadomości
i umiejętności oraz do rozwiązywania problemów, a zatem spełniać funkcję motywacyjną.
Na dobrą jej realizację wpływa między innymi: czytelność tekstu; stopień nasycenia
wypowiedzi terminami, słownictwem abstrakcyjnym; podmiotowość, czyli takie ujęcie
zagadnienia, które jest zorientowane na ucznia; sposób formułowania pytań i poleceń;
unikanie monotonii i schematyczności w tekście odautorskim i w zadaniach dla ucznia
(zróżnicowanie poleceń, odwoływanie się do różnych typów aktywności, unikanie zadań
polegających jedynie na prostym odtwarzaniu poznanych treści) (GĄSIOREK, KRZYŻYK,
SYNOWIEC, 2010: 19–20).
Funkcja badawcza sprzyja uczeniu się przez odkrywanie wiedzy. Uczeń powinien być
stopniowo przyzwyczajany do tego, że „poznanie ma charakter otwarty […]. To nastawienie
może pojawić się w podręcznikach w gotowym opisie i gotowych wyjaśnieniach, jeśli nada
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się im ujęcie problemowe, tj. pokaże w pewnym skrócie metodę i wyniki poznania. Może też,
co jest jeszcze ważniejsze, przyjąć postać pytań, zadań i dyrektyw badawczych
ukierunkowujących własną pracę odkrywczą uczniów” (OKOŃ, 1996: 325). A zatem
ćwiczenia i zadania w podręczniku szkolnym powinny być tak dobrane, by organizować
samodzielną działalność uczniów, motywować ich i zachęcać do dalszej pracy (często
pozaszkolnej), wywoływać aktywność intelektualną uczniów, rozbudzać w nich chęć
samodzielnego dochodzenia do wiedzy. Oceniając jakość realizowania w podręczniku funkcji
badawczej, należy zwrócić uwagę na: sposób problematyzowania, porządkowania
i budowania spójności tekstu odautorskiego (w tym umiejętne przeplatanie toku
dedukcyjnego z indukcyjnym); proporcje pomiędzy pytaniami, poleceniami i problemami
(najbardziej skomplikowanych operacji myślowych wymagają problemy); zwięzłość,
zrozumiałość,

jednoznaczność,

precyzyjność

poleceń,

pytań,

problemów;

sposób

formułowania poleceń, pytań, problemów (ważne są przede wszystkim zastosowane
operatory, preferowane typy pytań i poleceń) (GĄSIOREK, KRZYŻYK, SYNOWIEC, 2010: 20–
21).
Głównym celem nauczania nie jest zapamiętanie wiadomości przez ucznia, lecz nabycie
przez niego umiejętności ich stosowania. Wcześniej niezbędne jest osiągnięcie celu pośredniego
– zrozumienie wiadomości. Oznaką tego zrozumienia jest umiejętność przedstawienia
materiału w formie odmiennej od użytej przez autora podręcznika, przekładanie treści
przedmiotowych na działania (funkcja operatywno-transformująca) Najważniejsze techniki
reorganizacji materiału to: interpretacja, streszczenie, restrukturyzacja, wyjaśnienie związków
między elementami materiału, ocena (pod określonym względem). Reorganizacji treści nauczania
powinny wymagać od ucznia ćwiczenia zaproponowane w podręczniku, zwłaszcza wymagające
wskazanych działań i operacji myślowych. Trzeba pamiętać, że ćwiczenia w podręcznikach
powinny być różnorodne zarówno pod względem wykonywanych operacji, jak i stopnia
trudności. Operatory muszą odwoływać się do różnych typów aktywności językowej
(mówienie, pisanie, czytanie) i intelektualnej uczniów (np. porównywanie, wskazywanie
podobieństw i różnic, wnioskowanie, syntetyzowanie). Chcąc ocenić jakość realizacji
w podręczniku funkcji operatywno-transformującej, powinniśmy przede wszystkim zwrócić
uwagę na: sposób sformułowania poleceń, pytań, problemów (ważne są zastosowane operatory,
proponowane sposoby reorganizacji materiału, preferowane typy pytań i poleceń, ewentualne
powielanie struktur językowych z tekstu właściwego); realizację zasady stopniowania trudności
(przechodzenie od zadań najprostszych do coraz bardziej skomplikowanych); realizowanie
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zasady operatywności wiedzy uczniów i zasady wiązania teorii z praktyką (GĄSIOREK,
KRZYŻYK, SYNOWIEC, 2010: 21–22).
Zadaniem podręcznika szkolnego jest również zachęcenie uczniów do pogłębiania
wiedzy. Autorzy powinni starać się, by rozbudzić w uczniach zainteresowanie przedmiotem,
by rozwijać nawyki do samodzielnej pracy. Dlatego podręcznik powinien zawierać informacje
ponadprogramowe (odpowiednio wyróżnione graficznie), a także wskazówki dotyczące
korzystania z dodatkowych źródeł słowników, encyklopedii, opracowań, wartościowych stron
internetowych) i lektur uzupełniających. Uczeń musi mieć świadomość, że podręcznik służy
mu nie tylko na lekcji, ale również w domu, że stanowi pomoc przy odrabianiu lekcji
i pogłębianiu wiedzy. Ważnymi elementami podręczników, pozwalającymi na pełne
realizowanie funkcji samokształceniowej, są: spis treści (przejrzysty, uwzględniający podział
na rozdziały i podrozdziały); sposób formułowania tytułów rozdziałów i podrozdziałów
(powinny być jednoznaczne, odsyłać uczniów do konkretnego wycinka wiedzy, zagadnienia
lub umiejętności); indeksy osób i terminów; słowniczki pojęć i terminów; sposoby
definiowania (precyzja, jednoznaczność, zwięzłość definicji, zastosowanie formy twierdzącej);
sposób

formułowania

syntez,

podsumowań;

rodzaj

zastosowanych

przypisów

(w podręcznikach powinno się unikać tzw. przypisów amerykańskich, które mogą uczniowi
utrudnić korzystanie z książki); sposób opracowania przypisów rzeczowych, słownikowych,
bibliograficznych; zamieszczona bibliografia (GĄSIOREK, KRZYŻYK, SYNOWIEC, 2010: 22–23).
Dzięki dobrze realizowanej w podręczniku funkcji kontrolno-oceniającej uczeń zyskuje
możliwość sprawdzenia ilości i jakości wiedzy oraz umiejętności, a także ich oceny. Funkcja
kontrolno-oceniająca realizowana jest poprzez powtórzenia materiału, nawiązania, odniesienia,
syntezy, odpowiednie pytania, a także testy sprawdzające z kluczem odpowiedzi.
W podręcznikach należy zatem zwrócić uwagę między innymi na: zrozumiałość,
jednoznaczność, precyzyjność poleceń, pytań, problemów, zastosowane rodzaje pytań,
zastosowane operatory, przejrzystość i poprawność modeli odpowiedzi (GĄSIOREK, KRZYŻYK,
SYNOWIEC, 2010: 23).

Style dyskursu dydaktycznego
Wiele uwagi tzw. dyskursowi dydaktycznemu poświęca w swej pracy pt. Podręcznik
szkolny w dyskursie dydaktycznym – tradycja i zmiana przywoływana już wcześniej Jolanta
Nocoń. W jednym z rozdziałów pisze ona: „Celem każdej wypowiedzi dydaktycznej nie jest
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proste podanie wiedzy, ale takie jej podanie, które umożliwiłoby poznanie przez ucznia
pewnego fragmentu rzeczywistości. Dla tekstów o funkcji edukacyjnej istotny jest więc
sposób »mówienia o rzeczy«, uwzględniający zarówno wiedzę, jak i kompetencje językowe
potencjalnego odbiorcy, dla którego z założenia to, o czym tekst mówi, jest nowe i nieznane.
Stąd bierze się swoiste rozdarcie tekstów dydaktycznych między tym, co jest uczone
(przedmiotem), a tym, kto jest uczony (podmiotem). Oba czynniki w istotny sposób wpływają
na wybory stylowe autora – nadawcy tekstu i są źródłem charakterystycznych
dla współczesnego podręcznika paradoksów stylowych. W efekcie można mówić
o ukształtowaniu się dwóch skrajnych wzorców stylowojęzykowych tekstu dydaktycznego:
ukierunkowanego prymarnie na przedmiot poznania stylu ad rem oraz koncentrującego się
na poznającym podmiocie stylu ad hominem” (NOCOŃ, 1997: 192).
Styl

pierwszy

charakteryzuje

się

dużym

skondensowaniem

informacyjnym

i zdyscyplinowanym sposobem przedstawiania zagadnień (jest on obecny w wykładzie takich
przedmiotów, jak matematyka czy fizyka). Główny akcent kładzie się tu na precyzyjne
i logiczne przekazanie informacji. Pozbawiony przeważnie przykładów, dygresji, skupia się
na jednym, głównym wątku tematycznym. Język wykładu jest trudny w odbiorze, a brak
odniesień do tego, co uczniowi znane i bliskie, utrudnia zrozumienie podanych treści. Jest to
styl hermetyczny, bliższy, jak zauważa Nocoń, językowi naukowemu niż ogólnemu. Jego
mocną stroną są niewątpliwie ład i harmonia, będące efektem jednorodności funkcjonalnej
użytych środków stylowych (NOCOŃ, 1997: 192).
Styl drugi, zorientowany na odbiorcę, odchodzi od abstrakcji naukowej, kładąc
główny nacisk na to, co bliskie, dostępne obserwacji zmysłowej. Szukanie analogii
dla wiedzy naukowej w rzeczywistości otaczającej ucznia skutkuje odwołaniem się w tekście
do różnych sfer życia społecznego. Efektem tego jest swoisty przekład wiedzy naukowej
na wiedzę potoczną. Takie poznanie, które Nocoń nazywa „poznaniem nie wprost”,
ma zagwarantować uczniowi pełne zrozumienie przekazanych treści. W odróżnienie od stylu
ad rem, styl ad hominem posługuje się językiem bliższym dyskursowi potocznemu niż
naukowemu, i to zarówno w warstwie leksykalnej, jak i w sposobie prezentowania treści.
O tekstach utrzymanych w tym stylu, autorka Podręcznika szkolnego… mówi, że są one
stylizowane na „dialogową mówioność”. Język nasycony pytaniami metatekstowymi,
sformułowaniami o charakterze emocjonalnym, kolokwialnymi wyrażeniami sprawia,
że zaciera się dystans między nadawcą a odbiorcą przekazywanych treści. Styl ten, określany
jako niejednorodny, oscylując między przekazem potocznym a przekazem naukowym, jest

81

Podręcznik szkolny

oparty na swoistym paradoksie. Nocoń pisze o tym tak: „naukowy obraz świata konstruowany
jest językiem nienaukowym” (NOCOŃ, 1997: 193).
To zróżnicowanie stylowe obecne w przekazie dydaktycznym sprawia, że trudno jest
kompleksowo scharakteryzować styl współczesnego podręcznika szkolnego. Od tekstu
dydaktycznego, a więc i od podręcznika, oczekuje się zarówno komunikatywności i naukowej
precyzji, jak i tego, aby był dla odbiorcy atrakcyjny i zachęcał go do zgłębiania nowych
treści. Upotocznienie języka dyskursu dydaktycznego, wprowadzenie do niego tonu
emocjonalnego, odwołania do rzeczywistości znanej i dostępnej uczniowi ma sprzyjać
procesowi przyswajania wiedzy. Nie można jednak dopuścić do tego, aby atrakcyjność tekstu
dydaktycznego przesłaniała jego prymarną funkcję, czyli funkcję edukacyjną.
Podsumowaniem powyższych rozważań może być wypowiedź Wincentego Okonia,
który twierdzi, że „dobry podręcznik odznacza się harmonią treści i formy, a zatem brak
odpowiednich walorów językowo-literackich wpływa na zmniejszenie jego wartości
dydaktycznej. Chodzi tu oczywiście o walory właściwe dla podręczników, a mianowicie
o żywy i bogaty język, przemawiające do wyobraźni przykłady, do rozumu zaś – argumenty,
o przedstawienie nawet problemów złożonych i trudnych w sposób prosty i zrozumiały.
Uwalnianie języka naukowego od zbytecznej zawiłości, od nadmiaru słów obcego
pochodzenia jest znamieniem naszych czasów, w których nauka nie musi się stroić w piórka
uczoności i napuszoności, ma już bowiem zbyt wiele do powiedzenia zrozumiałym językiem”
(OKOŃ, 1996: 334).

Dialogowość

tekstu,

czyli

relacje:

autor

–

(nauczyciel)

–

uczeń

w podręcznikach
Autor

podręcznika

szkolnego

powinien

mieć

rozeznanie

w

możliwościach

intelektualnych i językowych oraz w stanie dotychczasowej wiedzy i umiejętności ucznia –
odbiorcy książki, rozumie jego potrzeby i stawia przed nim konkretne zadania, uwzględniając
kryteria funkcjonalności podręcznika. Uczeń zaś, będąc odbiorcą, świadomie poszukuje
porozumienia z autorem, korzysta z proponowanych mu sposobów odkrywania nowej wiedzy
i rozwiązywania problemów.
„W podręcznikach szkolnych zachodzi wielopoziomowy układ relacji nadawczo-odbiorczych. Ponieważ podręcznik służy w procesie dydaktycznym jako narzędzie
przekazywania wiedzy i kształtowania umiejętności, w jego tekst wpisane są stałe role
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komunikacyjne: nadawca występuje w roli nauczyciela, a odbiorca – ucznia. Każdemu z nich
wyznacza

się

określone

zadania

komunikacyjno-dydaktyczne:

nadawca

przekazuje

w wypowiedzi informacje dydaktyczne, a odbiorca – uczeń, korzystając z tekstu podręcznika,
przyswaja te informacje. W konkretnej sytuacji porozumiewania się na lekcji uczestniczą
realnie istniejące osoby – nauczyciel i uczeń (uczniowie). Konkretny (osobowy) nauczyciel
zazwyczaj odsyła ucznia do wskazanych fragmentów podręcznikowego tekstu, a tym samym
uczeń wchodzi w kontakt z dwoma nauczycielami: rzeczywistym (twarzą w twarz)
i wirtualnym (za pośrednictwem tekstu). W pewnym stopniu rola nauczyciela przypada
autorowi, który kreuje nauczyciela wewnątrztekstowego” (GĄSIOREK, KRZYŻYK, SYNOWIEC,
2010: 26–30; NOCOŃ, 2007: 15–28).
W tekście informacyjnym podręcznika szkolnego autorzy przyjmują nastawienie
przedmiotowe albo podmiotowe, a nierzadko w różnych partiach tekstu informacyjnego
w tym samym podręczniku spotykamy się z obiema strategiami postępowania.
Nastawienie przedmiotowe polega na tym, że autor skupia się na przekazywanych
treściach podporządkowanych problematyce poruszanej w rozdziałach. Przejawia się to
w zdepersonalizowaniu tekstu: przewadze form 3. osoby czasowników, form osobowych
nieokreślonych (zakończonych na -no, -to; form 3. osoby z zaimkiem się). Nastawienie
podmiotowe natomiast polega na uwzględnianiu osoby odbiorcy-ucznia, stwarzaniu pozornej
dialogowej interakcji nadawca-odbiorca (uczeń). Służą temu formy adresatywne (1. i 2. osoby
l. p.). Dzięki temu tekst informacyjny staje się wypowiedzią skierowaną do konkretnego
odbiorcy (ucznia). Wykładnikiem dialogowości są formy z interaktywnym my (1. osoby
l. mn. czasu teraźniejszego lub trybu rozkazującego). Autor skraca dystans między
nauczycielem a uczniem; symuluje sytuację ich współdziałania. Nadawca pełni funkcję nie
tyle przekazującego informacje znawcy (mentora), ile przewodnika po danej dziedzinie
wiedzy. Udialogizowanie tekstu informacyjnego ma w zamiarze autora motywować ucznia
do działań; ułatwić mu poznanie, aktywizować jego procesy myślowe i umiejętności
językowe.
Z kolei w komponencie zadaniowym podręcznika dialog jest nieodzowny, ponieważ
pytania i polecenia kierowane do ucznia wymagają z jego strony reakcji (odpowiedzi,
działania).
Polecenia najczęściej przybierają formę 2. osoby l. p. (rzadziej l. mn.) trybu
rozkazującego. Większość podręczników – niezależnie od przedmiotu, do którego nauczania
są przeznaczone, cechuje dyrektywność sformułowań pytań i poleceń. Jednakże nakazowość
bywa czasem niwelowana (używa się form 1. osoby l. mn. trybu rozkazującego, np.:

83

Podręcznik szkolny

Przeanalizujmy..., Przekształćmy...) lub osłabiona przez używanie konstrukcji analitycznych:
czasowniki spróbować, postarać się w formie 2. osoby l. p. lub l. mn. + bezokolicznik, np.
Spróbuj przekształcić...; przez używanie czasownika móc lub partykuły może (np.: Możesz
przedstawić graficznie; Może ci się uda zebrać...), a czasem przez pytania o rozstrzygnięcie
z czasownikami umieć, potrafić: Czy potrafisz..., Czy umiesz...
Rzadziej niwelowaniu dyrektywności służy używanie, zamiast rozkaźnika, form
1. osoby l. p. lub l. mn. trybu oznajmującego, które sugerują, że uczeń sam wyznacza sobie
zadania do wykonania, np. Rozwijam skróty; Wyrażamy uczucia. Złagodzenie dyrektywności
dokonuje się również przez nadawanie sformułowaniom poleceń charakteru rady, zachęty,
zaproszenia, życzenia, np. Możesz zacząć tak..., Nie jest to łatwe, ale z pewnością Ci się
uda..., Zapraszamy do zabawy w detektywa językowego..., Powodzenia!
Takie sposoby dialogizowania tekstu, choć są chwytami retorycznymi, uznać trzeba
za dydaktycznie korzystne: prowadzą do budowania relacji między nauczycielem a uczniami,
zmniejszają presję, przyczyniają się do tworzenia przyjemnej atmosfery współpracy.
Dialogowość w podręcznikach podporządkowana jest ich funkcji poznawczej (nadawca
informacji „wciąga” ucznia w tekst wywodu), motywacyjnej (nadawca stwarza relację
partnerską, nie zmusza do wykonania zadania, zachęca (spróbuj, postaraj się..., może
mógłbyś...) i fatycznej (nawiązuje i podtrzymuje kontakt z uczniem (uczniami), pozornie
utożsamia się z nim (z nimi), np. przez formy 2. osoby l. mn.). Brak wykładników
dialogiczności w podręczniku nie może decydować o niższej jego ocenie (i odwrotnie) –
bywają bowiem teksty, w których udialogizowanie stanowi jedynie ozdobnik stylistyczny,
a operatory typu: spróbuj, postaraj się, czy potrafisz, są nadużywane.
Autentyczne porozumienie z uczniem autor może osiągnąć, dostosowując werbalny
sposób przekazu do możliwości poznawczych i języka ucznia. Jednakże nie wszyscy twórcy
podręczników o tym warunku porozumienia pamiętają (GĄSIOREK, KRZYŻYK, SYNOWIEC,
2010: 26–30).

Pytania i polecenia w podręcznikach
Ważnym komponentem każdego podręcznika są ćwiczenia i zadania. Rozwiązywane są
one zarówno na lekcjach (wtedy pracę umysłową ucznia dodatkowo ukierunkowuje
nauczyciel, który też w każdej chwili może udzielić dodatkowych wskazówek czy wyjaśnień),
jak i w domu. Wówczas wykonanie zadania przez ucznia w dużej mierze zależy
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od poprawności, jednoznaczności i dokładności formułowania pytań i poleceń. Wszystkie
powinny być poprawne pod względem językowym i stylistycznym oraz funkcjonalne, tzn.
powinny służyć różnym celom dydaktycznym (nie tylko sprawdzeniu, czy uczeń zna terminy
i definicje) (GĄSIOREK, HĄCIA, KŁOSIŃSKA, KRZYŻYK, NOCOŃ, SYNOWIEC, 2010: 9).
Na wysoką ocenę zasługują podręczniki, w których zadania uwzględniają kształcenie
różnych typów kompetencji, a więc: „sprawdzają wiadomości już przyswojone i zrozumiane
przez

ucznia

oraz

umiejętności

wykorzystania

wiedzy

w

sytuacjach

typowych

i problemowych. Przejawia się to w zastosowaniu zróżnicowanych operatorów, tzn.
czasowników i zwrotów typu: przedstaw, nazwij, wyjaśnij, porównaj, opisz, uzupełnij,
przeanalizuj. Negatywnie należy ocenić ciągi pytań inicjowane tym samym operatorem, np.
wskaż, znajdź. Wywołują one monotonię i uaktywniają tylko jeden proces myślowy.
Za niefunkcjonalne trzeba uznać pytania o rozstrzygnięcie i pytania alternatywne (inicjowane
partykułą: czy…, czy…), jeśli nie towarzyszą im pytania o uzupełnienie, rozpoczynane
operatorami: Dlaczego? W jakim celu? Jak? oraz polecenia typu: Uzasadnij” (GĄSIOREK,
HĄCIA, KŁOSIŃSKA, KRZYŻYK, NOCOŃ, SYNOWIEC, 2010: 9).
Polecenia powinny być skierowane bezpośrednio do ucznia lub do uczniów, wymaga
to zastosowania 2 os. l. p. (lub l. mn.). Dobrym rozwiązaniem jest też używanie
w poleceniach konstrukcji typu: Spróbuj…, Postaraj się…, które łagodzą imperatywność
(dyrektywność). Konstrukcje analityczne z czasownikiem dokonaj, nadające tekstowi cechy
zbędnej oficjalności, są raczej niewskazane w podręczniku szkolnym. Zamiast: dokonaj
obliczeń (podziału, klasyfikacji) lepiej zastosować w poleceniach precyzyjne nazwy różnych
czynności (aktywności): oblicz, podziel, poklasyfikuj. Negatywnie z kolei należy oceniać
nieuzasadnione mieszanie w zadaniach podręcznikowych różnych językowo-stylistycznych
sposobów formułowania pytań i poleceń (GĄSIOREK, HĄCIA, KŁOSIŃSKA, KRZYŻYK, NOCOŃ,
SYNOWIEC, 2010: 10).
Autorzy, formułując pytania i polecenia, muszą zdawać sobie sprawę z najważniejszych
celów nauczania i uwzględniać kształcenie u ucznia różnych typów kompetencji. Wśród
pytań i poleceń powinny znaleźć się zarówno takie, które sprawdzają wiadomości już
przyswojone i zrozumiane przez ucznia, jak i takie, które sprawdzają umiejętności
wykorzystania wiedzy w sytuacjach typowych oraz problemowych. Zróżnicowanie zadań
osiągną autorzy, stosując odpowiednie operatory (czasowniki operacyjne i zwroty)
(NIEMIERKO, 1991: 9–23):
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Tabela 1
Operatory w zadaniach szkolnych
Przykładowe operatory
w zadaniach
podporządkowanych
sprawdzaniu zapamiętania
informacji

Przykładowe operatory
w zadaniach
podporządkowanych
sprawdzaniu zrozumienia
informacji

Przykładowe operatory
w zadaniach
podporządkowanych
sprawdzaniu umiejętności
stosowania wiedzy
w sytuacjach typowych

opowiedz
podaj informację
wymień
wylicz
opisz
omów
przedstaw
powiedz
podaj
zreferuj
nazwij
zdefiniuj
przypomnij
co to jest
kiedy
gdzie
kto
co wiesz
jak, jaki
wskaż, jakie

wyjaśnij (dlaczego?)
wyjaśnij (pojęcie)
scharakteryzuj
wytłumacz
podziel

znajdź
porównaj
opisz (ilustrację)
wskaż (na mapie)
uzupełnij
pogrupuj
zestaw
policz
narysuj
sprawdź
ustal
określ
zaznacz

Przykładowe operatory
w zadaniach
podporządkowanych
sprawdzaniu umiejętności
stosowania wiedzy
w sytuacjach
problemowych
oceń
uzasadnij
opracuj
zaproponuj
narysuj
tabelkę/wykres/schemat
osądź
dokonaj bilansu
przeanalizuj
skonstruuj
wymyśl

Opracowano na podstawie: NIEMIERKO, 1991: 9–23.

Zastosowanie różnych operatorów z poszczególnych kategorii sprawi, że zadania
i ćwiczenia będą urozmaicone, o różnym stopniu trudności, będą wymagały odwołania się nie
tylko do wiedzy, ale i do konkretnych umiejętności.
Zadanie 2, s. 94.

Komunikatywność podręczników
Powszechna jest opinia, że „pisarstwo podręcznikowe należy do najtrudniejszych
dziedzin twórczości naukowej” (CHOMICKI, 2006: 15). Osoby, które podejmują się napisania
książki dla uczniów, muszą doskonale znać przedmiot, przeprowadzić selekcję zagadnień,
uwzględniając zalecenia podstawy programowej dla danego przedmiotu, wykazać się
uporządkowanym, jasnym i interesującym sposobem przekazywania treści, stosownie
do możliwości językowych i intelektualno-percepcyjnych oraz potrzeb uczniów na danym
etapie kształcenia. O wartości podręcznika stanowią różne elementy, jednak wśród nich
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najistotniejsze jest tworzywo językowe (poprawność językowo-stylistyczna, poprawność
ortograficzno-interpunkcyjna, dobór terminologii i sposób jej objaśniania, czytelność tekstu).
Za jego pośrednictwem są bowiem realizowane główne funkcje dydaktyczne podręcznika.
Podręcznik oddziałuje też na język uczniów (m.in. dostarczając im wzorów konstrukcji
składniowych, bogacąc leksykę, utrwalając zapis wyrazów z trudnością ortograficzną).
Dlatego przekaz treści w podręczniku powinien być nie tylko poprawny pod względem
merytorycznym, ale też językowym. Tekst podręcznika, jako tekst dydaktyczny, winien
odznaczać się komunikatywnością i precyzją sformułowań, skoro ma być dla uczniów
pomocą w zdobywaniu wiedzy i umiejętności z danej dziedziny, a dla nauczyciela
skutecznym wsparciem (KRZYŻYK, SYNOWIEC, 2012: 91). Trzeba pamiętać, że teksty zbyt
trudne w podręcznikach szkolnych mogą skutecznie zniechęcić osoby uczące się, a zbyt łatwe
nie wzbudzą zainteresowania adresata, do którego są kierowane, a tym samym nie przyczynią
się do rozwoju ich umiejętności werbalnych i intelektualnych. Tekst zbyt prosty i oczywisty,
a zbyt trudny zniechęci go do lektury Na komunikatywność (czytelność, zrozumiałość) tekstu
wpływa wiele czynników, lecz najistotniejsze jest ukształtowanie składniowe i dobór środków
leksykalnych. Prowadzone badania potwierdzają, że nie wszystkie podręczniki szkolne można
zaliczyć do w pełni czytelnych, pozbawionych istotnych komplikacji językowych (zbyt
długich zdań, wyrazów o skomplikowanej strukturze, nagromadzonej terminologii).
Obecnie rzeczoznawcy MEN-u mają obowiązek oceniać czytelność (komunikatywność)
podręczników.
Przy ocenie komunikatywności tekstów podręcznikowych rzeczoznawcy korzystają albo
ze wzoru Bengta Sigurda, albo z tzw. współczynnika mglistości Roberta Gunninga (Fog
Index – F1). Czytelność podręcznika może także obliczyć sam nauczyciel. Przed wyborem
książki dla ucznia na dany rok szkolny, dobrze byłoby, by ocenił nie tylko jej wartość
merytoryczną, jakość materiałów ilustracyjnych, ale także jej komunikatywność. Od tego
bowiem zależy, czy książka będzie dla ucznia faktyczną pomocą w zdobywaniu wiedzy
i kształceniu umiejętności.
Wzór Sigurda ma następującą postać:

I – indeks (wskaźnik) czytelności (komunikatywności, zrozumiałości) tekstu.

L m – średnia liczba wyrazów w zdaniu, czyli przeciętna długość zdania, obliczona
na podstawie próby losowej zawierającej 200 wypowiedzeń (od kropki do kropki lub innego
znaku interpunkcyjnego).
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Lo

– liczba wyrazów dłuższych ponad przeciętność (dla polszczyzny – dłuższe niż

ośmioliterowe); oblicza się z próby losowej obejmującej 2000 wyrazów, ale podaje średnią
na każde 100.
Aby podręczniki spełniały swoją rolę, czyli były komunikatywne dla uczniów kolejnych
klas, ich wskaźniki nie powinny zbytnio różnić się od przyjętej skali Sigurda (różnice mogą
sięgać 2–4 jednostek).

Tabela 2
Skala Sigurda
Próba
Klasa I SP
Klasa II SP
Klasa III SP
Klasa IV SP
Klasa V SP
Klasa VI SP
Kl. I SG
Kl. II SG
Kl. III SG
Kl. I SPG
Kl. II SPG
Kl. III SPG

Skala Sigurda
18
22
26
29
31
33
35
37
39
41
43
45

Średnie wartości wskaźników komunikatywności podręczników dla uczniów kolejnych klas szkoły
podstawowej (SP), gimnazjum (SG), szkoły ponadgimnazjalnej (SPG) (GĄSIOREK, HĄCIA, KŁOSIŃSKA,
KRZYŻYK, NOCOŃ, SYNOWIEC, 2010: 11).

Sigurd teksty, których wskaźnik czytelności zbliża się do 50 lub przekracza tę granicę,
określił jako zrozumiałe jedynie dla wykształconego specjalisty (GĄSIOREK, KRZYŻYK,
SYNOWIEC, 2010: 43–56).
Współczynnik mglistości Gunninga, uznawany przez wielu badaczy za najprostsze
narzędzie do analizy jasności tekstu. Współczynnik mglistości odwołuje się do założenia,
że łatwiejsze w zrozumieniu są krótkie wyrazy i zdania niż te długie, bardziej rozbudowane.
Według R. Gunninga, trudne słowa to te, które zawierają więcej niż trzy sylaby (dane
dla języka angielskiego). Dla języka polskiego za trudne uznaje się wyrazy minimum
czterosylabowe (w ich formie podstawowej). Analiza czytelności tekstu przy użyciu
współczynnika mglistości przebiega w następujący sposób:
1. Wybieramy tekst liczący przynajmniej 100 słów. Liczymy zdania. Dzielimy liczbę
wszystkich słów występujących w tekście (N) przez liczbę zdań (Nz). Otrzymujemy w ten
sposób informację o średniej długości zdania (Lz). Liczymy wyrazy zawierające 4 lub więcej
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sylab. Bierzemy przy tym pod uwagę formy podstawowe wyrazów – mianownik
dla rzeczowników, przymiotników; bezokolicznik dla czasowników; nie uwzględniamy nazw
własnych, spójników. 2. Dzielimy tę liczbę przez liczbę słów w tekście i wynik zapisujemy
w procentach. Przykładowo: 15 długich słów podzielonych przez 100 słów daje 15% trudnych
słów. 3. Żeby obliczyć współczynnik mglistości, do średniej długości zdania dodajemy
procent trudnych słów i mnożymy wynik przez 0,4.
0,4 x [(liczba słów : liczba zdań) + 100 x (liczba słów trudnych : liczba wszystkich słów)]
Uzyskany wynik należy interpretować jako liczbę lat nauki, które są niezbędne,
aby zrozumieć dany tekst. Idealny stopień mglistości tekstu według wskaźnika Gunninga to 7
lub 8. Wyniki powyżej 12 oznaczają, że tekst jest trudny do zrozumienia dla przeciętnych
użytkowników języka (GĄSIOREK , KRZYŻYK, SYNOWIEC, 2010: 56–57).
WAŻNE! Obecnie obliczanie indeksu czytelności ułatwia pierwsza polska aplikacja
oceniająca przystępność tekstu FOG-PL, opracowana przez Pracownię Prostej Polszczyzny
Uniwersytetu Wrocławskiego (http://www.fog.uni.wroc.pl/). Wykorzystuje ona indeks
mglistości Roberta Gunninga dostosowany do specyfiki polszczyzny.
Zadanie 3, s. 94.

Płaszczyzna ikonograficzna w podręcznikach szkolnych
Równie ważna w konstrukcji podręcznika, jak omówiona powyżej komponenty, jest
jego strona edytorska. „Bogato ilustrowany, kolorowy, lśniący podręcznik jest książką
radosną, kulturowo homogenną, wzbudzającą łakomstwo…” – pisze Barbara Dyduch
w artykule poświęconym współczesnemu podręcznikowi ilustrowanemu (DYDUCH, 2007: 33).
I trudno się z tym nie zgodzić. Przyjemnie jest pracować z podręcznikiem, który obok
precyzyjnie przemyślanej warstwy treściowej, ma również do zaoferowania ciekawą szatę
graficzną.
Ukształtowanie ikoniczno-edytorskie podręcznika wspomaga jego funkcję informacyjną
(sprzyja nabywaniu wiedzy przez ucznia). Może decydować o jego atrakcyjności, czasem
nawet o dydaktycznym sukcesie (zwłaszcza, gdy motywuje do podejmowania samodzielnych
działań lub gdy staje się pretekstem do głębszych poszukiwań).
Liczba i jakość ilustracji wpływa na odbiór, ocenę książki dla ucznia. Zamieszczone
w podręczniku ilustracje powinny z tekstem werbalnym tworzyć spójną i logiczną całość,
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mieć wartość zarówno merytoryczną, jak i estetyczną. Powinny przede wszystkim pełnić
funkcję upoglądawiająco-wzmacniającą, tzn. ułatwić uczniowi zrozumienie i zapamiętanie
podanych treści. „Równie istotna jest ich funkcja poznawcza (ilustracje są wówczas
dla odbiorcy źródłem wiedzy). Oprócz wymienionych funkcji materiał ilustracyjny powinien
także, zwłaszcza w podręcznikach do szkoły podstawowej i gimnazjum, pełnić funkcję
motywacyjno-emocjonalną. Ważna jest również funkcja operacyjna – przedstawienia
ikoniczne są wówczas materialną podstawą fizycznych czynności poznawczych (uczeń może
wykonywać wszelkiego rodzaju manipulacje na przedmiotach przedstawionych obrazowo,
prowadzące do przekształcania cech fizycznych tych przedmiotów) i logicznych (ilustracje są
podstawą takich działań, jak: porównywanie, klasyfikowanie, wnioskowanie; rozwijają
procesy spostrzegania oraz myślenia wyobrażeniowego i pojęciowego). Realizacja ostatniej
z wymienionych funkcji wymaga, by do przedstawień obrazowych nawiązywały też
zamieszczone w podręczniku pytania i polecenia” (GĄSIOREK, HĄCIA, KŁOSIŃSKA, KRZYŻYK,
NOCOŃ, SYNOWIEC, 2010: 17).
Warto również pamiętać, że ilustracja może również pełnić funkcję kontrolną.
Wykorzystanie komunikatów pozasłownych jako elementu bloków kontrolnych czy też
uzupełniających treści podręcznika materiałów z tzw. obudowy (mowa tu o wszelkiego
rodzaju zbiorach zadań, kartach pracy czy zestawach ćwiczeń) może mieć szerokie
zastosowanie. Ilustracja może być przedmiotem uczniowskiej analizy, może być też
asumptem do innych działań.
Między materiałem słownym a obrazowym zachodzą różne relacje. „W związku z tym
można wyróżnić ilustracje dominujące (zastępują one tekst werbalny i samodzielnie
przekazują informację), ilustracje równorzędne (oba typy przekazów informacyjnie
uzupełniają się) oraz ilustracje obsługujące (podporządkowane tekstowi werbalnemu).
W podręczniku szkolnym powinny być zamieszczone przede wszystkim ilustracje
równorzędne, gdyż treści odebrane jednocześnie w dwóch kodach są przez ucznia lepiej
zapamiętywane niż informacje wyłącznie słowne lub wyłącznie obrazowe. Ilustrowane
w pierwszej kolejności powinny być zatem treści o szczególnym znaczeniu merytorycznym.
Obecność w podręczniku innego typu ilustracji niż równorzędne jest uzasadniona tylko
wówczas, gdy pomagają one zrozumieć materiał nauczania lub wytworzyć relacje między
jego elementami. Jeśli nie spełniają tej funkcji, są często pomijane przez uczniów w akcie
odbioru, pełnią więc jedynie funkcję zastępczo-zdobniczą” (GĄSIOREK, HĄCIA, KŁOSIŃSKA,
KRZYŻYK, NOCOŃ, SYNOWIEC, 2010: 18 ).
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Sposób odbioru ilustracji przez uczniów ma związek zarówno z ich wiekiem, jak
i z indywidualnymi predyspozycjami. Materiał ikoniczny w podręczniku powinien zatem być
dostosowany do możliwości percepcyjnych i intelektualnych uczniów – adresatów danego
podręcznika, także do ich poziomu rozwoju estetycznego1.
Podsumowując segment

poświęcony ilustracjom

w podręcznikach szkolnych,

przypomnę ciągle aktualną wypowiedź Edwarda Czernichowskiego. Pisał on: „Ilustracje nie
są tylko dla ozdoby podręcznika, lecz stanowią jego integralną część. Toteż dobór ilustracji
(rycin) w podręczniku wymaga takiej samej czujności i staranności, jak opracowanie tekstu,
a to ze względu na bardzo ważną role, jaka ilustracje odgrywają w procesie nauczania
i wychowania […]. Stąd dobór i jakość ilustracji w podręczniku powinny odpowiadać celom
i wymaganiom określonym przez dydaktykę i metodyki nauczania. […] powinny mieć też
wysoką wartość estetyczną (CZERNICHOWSKI, 1954: 380).
Zadanie 4, s. 94.

Obudowa podręcznika
Obecne na rynku serie podręczników to już nie tylko książka do pracy w szkole
i w domu oraz towarzyszący mu zeszyt ćwiczeń, który ma pomóc w utrwaleniu istotnych
umiejętności. Dziś jest to bogaty zestaw wzajemnie uzupełniających się elementów
dydaktycznych. Autorzy przygotowują, obok podręcznika dla uczniów, wersje książek
dla nauczycieli, które oprócz materiałów dydaktycznych zawierają również scenariusze lekcje
1

Wyróżnia się następujące etapy tego rozwoju: I etap: 3–5 rok życia – spostrzeganie w tym okresie ma
charakter ogólnikowy, niejasny, niepoprzedzony analizą, obecne są braki w zakresie syntezy, stąd szczególna
w tym okresie potrzeba ilustracji wyraźnych, konkretnych, barwnych; jasne i czyste barwy stosowane
w ilustracjach dla młodszych dzieci budzą w nich pozytywne emocje i wpływają na pogodny nastrój;
od ilustracji oczekuje się prostoty i czytelności, powinny być pozbawione nadmiernej ilości szczegółów. II etap:
6–7 i 10–11 rok życia – postęp w zakresie spostrzegania i myślenia, opanowanie umiejętności porównywania,
wzrost zasobu doświadczeń, większa wiedza o świecie wpływają na ukształtowanie się u dzieci nastawienia
realistycznego, które przejawia się w żądaniu zgodności obrazu (w zakresie formy i koloru) z rzeczywistością,
którą przedstawia. I choć dzieci w tym okresie negatywnie odnoszą się do deformacji przedstawień, to są
w stanie zaakceptować je w odniesieniu do baśni, humoru czy poezji. Nadal utrzymuje się upodobanie
do jasnych, czystych barw, powoli rodzi się pozytywny stosunek do kolorów przełamanych i przyćmionych.
Dzieciom starszym łatwiej przychodzi rozszyfrowywanie rysunków zawiłych, niewyraźnych, nasyconych dużą
ilością szczegółów; nadal można zaobserwować trudności w rozumieniu przenośni, skrótów i symboli. III etap
– 11–12 do 14 roku życia – rozwija się umiejętność oceny estetycznej, zaczyna się operowanie kryteriami
o charakterze formalnym (zestawienia barw, kompozycja, światłocień, perspektywa itp.); pogłębia się
upodobanie do kolorów przełamanych; nadal największą popularnością cieszą się przedstawienia realistyczne,
ale zaczyna się kształtować nowa postawa wyrażająca zrozumienie dla odmienności i niedosłowności
obrazowania (na rzecz rozumienia ekspresji formy). Rodzi się możliwość rozumienia niezbyt skomplikowanych
kompozycji symbolicznych, dowcipów graficznych, przenośni, aluzji i skrótów (SŁOŃSKA, 1959: 150–155).
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i wskazówki metodyczne dla prowadzącego. Takie przewodniki dla nauczyciela mogą
dotyczyć zarówno treści obecnych w podręczniku, jak i lekcji poświęconych np. omawianiu
lektur czy nauce form wypowiedzi pisemnych. Nauczyciel może posiłkować się gotowymi
kartami pracy, które w znacznym stopniu ułatwiają przeprowadzenie zajęć poświęconych np.
teksom poetyckim. Dobrze skonstruowana karta poprowadzi ucznia przez kolejne etapy
analizy wiersza i ułatwi jego interpretację, pomoże w zapamiętaniu podstawowych kategorii
literackich. Obudowa dydaktyczna to również zbiory zadań i ćwiczeń, foliogramy, filmy
edukacyjne, materiały audio i gry (np. na motywach lektur). Wzbogacają one proces
dydaktyczny i podnoszą jego skuteczność. W weryfikacji rezultatów nauczania pomagają
zestawy sprawdzianów i testów, które są zawarte w materiałach przygotowanych
dla nauczyciela lub dostępne na specjalnych stronach internetowych .
Pracę ucznia wspomagają różnorodne zeszyty ćwiczeń, wśród których można znaleźć
zarówno te do utrwalania wiadomości, jak i te do kształcenia umiejętności przedmiotowych.
W zorganizowaniu pracy, zwłaszcza długoterminowej, pomocne okazują się kalendarze. Uczą
planowania,

dotrzymywania

ustalonych

terminów,

pomagają

w

zapamiętywaniu

najistotniejszych treści.
Dobrze skonstruowana obudowa dydaktyczna z szerokim zapleczem środków
audiowizualnych, foliogramów, wstawek programowych, zbiorów dokumentacji i materiałów
pozwalających na bieżące śledzenie efektów kształcenia, ułatwia pracę, czyni proces lekcyjny
atrakcyjny w odbiorze i bardziej efektywny ze względu na osiągane wyniki edukacyjne
uczniów.
Zadanie 5, s. 95.

Zakończenie
Wybór

podręcznika

szkolnego

dla

uczniów

to

zadanie

niezwykle

trudne

i odpowiedzialne. Nauczyciel, jeśli chce, by podręcznik wspomagał i jego, i uczniów
w procesie nauczania-uczenia się, musi przy wyborze podręcznika ocenić wszystkie jego
komponenty. Wymaga to czasu. Decyzji o wyborze podręcznika nie można podejmować
szybko, bez głębszej refleksji, jedynie pod wpływem na przykład atrakcyjnej szaty graficznej
danej książki dla ucznia.
Każdy podręcznik, niezależnie od typu, powinien stanowić pewną całość
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pod względem merytorycznym, językowym i edytorskim. Dopełniać muszą się jego
wszystkie, omówione powyżej, następujące komponenty. Struktura podręcznika powinna być
spójna, logiczna i konsekwentnie zrealizowana. Każdy z komponentów i subkomponenty oraz
ich odpowiedni układ decydują o jakości i wartości książki dla ucznia jako narzędzia w
procesie edukacyjnym.
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Zadania do wykonania
Zadanie 1
Proszę

ocenić

zamieszczony

w

wybranym

podręczniku

materiał

ilustracyjny,

uwzględniając pełnione przez ilustracje funkcje. Proszę przeprowadzić w grupie dyskusję
za i przeciw poświęconą e-podręcznikom (E-podręczniki to przyszłość nowoczesnej szkoły).
W tym celu należy podzielić grupę na dwa zespoły – zwolenników i przeciwników podanej
tezy, a także wybrać moderatora dyskusji. Moderator powinien pilnować, aby oba zespoły
przestrzegały zasad kulturalnej dyskusji, trzymały się tematu, zabierały głos równomiernie,
nie przekraczały czasu przeznaczonego na wypowiedź. Przed przystąpieniem w drodze
losowania ustala się, który zespół będzie opowiadał się za postawioną tezą, a który
przeciw niej.

Zadanie 2
Proszę ocenić model dialogowości w wybranym podręczniku. W swojej ocenie proszę
uwzględnić: do kogo i jak zwraca się autor/zwracają się autorzy podręcznika we wstępie
i w kolejnych rozdziałach, czy w podręczniku wyraźne jest podmiotowe traktowanie ucznia
i w jaki sposób się ono uwidacznia, czy autor/autorzy podręcznika zaprasza/zapraszają ucznia
do współpracy oraz dochodzenia do wiedzy i kształtowania umiejętności, w jaki sposób autor
podręcznika nawiązuje dialog z uczniem.

Zadanie 3
Proszę obliczyć indeks czytelności (wskaźnik mglistości) wybranego podręcznika
szkolnego do przedmiotu, którego Pan/Pani chce w przyszłości uczyć. Proszę wyciągnąć
wnioski z uzyskanych obliczeń.

Zadanie 4
Proszę zaprojektować do wybranego działu podręcznika przedmiotowego ćwiczenia,
w których zastosujesz po dwa operatory z poszczególnych kategorii: operatory do zadań
podporządkowanych

sprawdzaniu

zapamiętania

informacji,

operatory

do

zadań

podporządkowanych

sprawdzaniu

zrozumienia

informacji,

operatory

do

zadań

podporządkowanych sprawdzaniu umiejętności stosowania wiedzy w sytuacjach typowych,
operatory do zadań podporządkowanych sprawdzaniu umiejętności stosowania wiedzy
w sytuacjach problemowych.
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Zadanie 5
Proszę zaprojektować dwa ćwiczenia, w których Pan/Pani wykorzysta zamieszczone
w podręczniku ilustracje w funkcji kontrolnej.
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5
Praktyka psychologiczno-pedagogiczna i jej rola w przygotowaniu
studenta do zawodu nauczyciela
Małgorzata Mnich

Pytania otwierające
Czym są kompetencje zawodowe nauczycieli? W jaki sposób je rozwijać w ramach kształcenia
akademickiego nauczycieli? Na ile system boloński z podziałem 3+2 sprzyja dobremu przygotowaniu
nauczycieli do zawodu? Jaka jest rola praktyk psychologiczno-pedagogicznych w przygotowaniu
nauczycieli do pracy w szkołach na różnych szczeblach kształcenia? Jak powinna wyglądać
organizacja praktyk zawodowych dla przyszłych nauczycieli? Jakie zadania należy postawić
przed studentem-praktykantem w ramach praktyk nauczycielskich?

Wprowadzenie
Zawód nauczyciela jest specyficzny. W związku z tym, że wykonując swoje obowiązki
pracownicze. nauczyciel pełni jednocześnie funkcje wychowawcze i opiekuńcze, ciąży na
nim szczególna odpowiedzialność, właściwa wyłącznie tej grupie zawodowej. Kształcenie
zawodowe nauczycieli obejmujące przygotowanie merytoryczne i blok zajęć z przygotowania
pedagogicznego o charakterze teoretycznym nie wyczerpuje zakresu kompetencji, które
stanowią podstawę pracy pedagogicznej w szkole. Dopełnieniem tych kompetencji jest
praktyka zawodowa. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego
do wykonywania zawodu nauczyciela, praktyka ta powinna być podzielona na praktykę

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
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psychologiczno-pedagogiczną w wymiarze 30 godzin oraz praktykę przedmiotową
w wymiarze 120 godzin.

Organizacja praktyki psychologiczno-pedagogicznej
Praktyka psychologiczno-pedagogiczna nauczyciela jest zatem, zgodnie z nowymi
przepisami, elementem obligatoryjnym przygotowania pedagogicznego, dlatego warto
zastanowić się nad tym, jak zorganizować studentom – kandydatom na nauczycieli ten rodzaj
zajęć. Należy również nadmienić, że powinna ona skupiać uwagę studentów na pracy
wychowawczej i opiekuńczej, nie zaś dydaktycznej, gdyż rozwijaniu tychże umiejętności
służyć będzie kolejny etap praktyk. Poszukując najodpowiedniejszych placówek szkolnych,
dobrze byłoby zapoznać się z pracą nauczycieli w różnych typach szkół: podstawowych,
w tym w szkołach z oddziałami integracyjnymi, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych,
a wśród nich zarówno w szkołach ogólnokształcących, jak i zawodowych czy technicznych.
Dobór będzie jednak każdorazowo zależny od możliwości zatrudnienia danego studenta
w konkretnej placówce (zależy to od przygotowania merytorycznego studenta i konkretnego
przedmiotu) oraz chęci samej szkoły, która wcale nie musi być zainteresowana podjęciem
dodatkowych obowiązków związanych z przygotowaniem studentów do wykonywania
zawodu nauczyciela, tym bardziej, że praktyki te są obecnie nieodpłatne. Jedno ze spotkań
należałoby zorganizować w poradni psychologiczno-pedagogicznej, w której studenci będą
mogli poznać zasady współpracy różnych podmiotów skupionych wokół pomocy dziecku
i rodzinie.

Przygotowanie i przebieg praktyki psychologiczno-pedagogicznej
Przygotowaniem wstępnym studenta przed wizytą w szkole czy poradni powinno być
także zapoznanie się z podstawowymi zasadami funkcjonowania danej placówki, jak również
z zadaniami, które powinna realizować. W tym celu najlepiej skorzystać ze strony
internetowej wybranej instytucji. W placówkach szkolnych jest nią najczęściej strefa
informacji, strefa ucznia i strefa rodziców. W części informacyjnej znajdują się takie
dokumenty szkolne, jak: statut szkoły wraz z wewnątrzszkolnym systemem oceniania,
wymagania

edukacyjne

dla

poszczególnych

klas

i

profili

(dotyczy

szkół

ponadgimnazjalnych), szkolne programy profilaktyczne i wychowawcze czy regulaminy
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wycieczek szkolnych. Bardzo ważnym dokumentem jest też ten, który określa wizję i misję
szkoły. Po zapoznaniu się z tymi się z tymi materiałami kandydat na nauczyciela będzie mógł
udać się do placówki przygotowany do zadawania konstruktywnych pytań i poznać
w praktyce wewnątrzszkolne procedury stanowiące podstawę pracy uczniów i nauczycieli.
Zazwyczaj część strony internetowej to informacje ważne dla samych uczniów: prawa
i obowiązki ucznia, nagrody i kary, regulamin zachowania się, propozycje zajęć
pozalekcyjnych, wolontariatów, akcji charytatywnych itp., odrębna część wydzielona jest zaś
dla rodziców: karta praw i obowiązków rodziców/opiekunów prawnych dziecka, regulamin
rady rodziców i jej skład, porządek spotkań klasowych czy funkcjonujący w wielu szkołach
dziennik elektroniczny. Istotna jest również współpraca różnych środowisk życia ucznia,
dlatego też przyszły nauczyciel powinien zainteresować się pracą pedagoga i psychologa
szkolnego, a jeśli w szkole są takie osoby – także doradcy zawodowego, nauczyciela
wspomagającego, logopedy. Niejednokrotnie na stronach internetowych można odnaleźć
dowody ich żywej działalności w środowisku szkolnym, materiały z organizowanych spotkań,
porady i przestrogi oraz odnośniki do kontaktu w sytuacjach kryzysowych. Praca szkoły
obejmuje też czynne sposoby włączania się w życie lokalnej społeczności. Przykładowo
ZSTiO Meritum w Siemianowicach Śląskich ma swoich przedstawicieli w Młodzieżowej
Radzie Miasta, powołało też do życia Akademię Mądrego Malucha, Akademię Sportu
i Akademię Seniora1. Wiele szkół w regionie cyklicznie włącza się w ogólnopolskie akcje:
Góra Grosza, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy czy Koperta Ratunkowa. Bycie uczniem
i nauczycielem to także szansa i okazja do składania wniosków o projekty nie tylko unijne,
ale również ministerialne i regionalne. Zainteresowaniem środowisk szkolnych cieszą się
m. in. projekty: Szkoła z klasą, Partnerzy w nauce, Mam zawód, mam pracę czy też
umożliwiające międzynarodową wymianę uczniów i nauczycieli, np. Comenius.
Szkoły – szczególnie podstawowe – to miejsca spotkań uczniów, rodziców i nauczycieli
z okazji zabaw andrzejkowych, mikołajek i jasełek, kiermaszów szkolnych, festynów. Rok
szkolny to nie tylko okazja do świętowania Dnia Kobiet, Dnia Nauczyciela, Dnia Matki
i Ojca, Babci i Dziadka czy Dnia Chłopaka, ale także Święta Drzewa, Dnia Ziemi, Dnia
Muszki i Krawata, Dnia Damy i Rycerza, Dnia Dobrego Humoru, baśniowego balu
karnawałowego, obchodzenia Dnia Patrona Szkoły czy rocznic związanych z naszą historią
narodową i historią regionu2. To także liczne olimpiady i konkursy dla dzieci i młodzieży,
począwszy od konkursów przedmiotowych, poprzez literackie, filmowe, fotograficzne czy
1
2

Por. http://www.zstiomeritum.edu.pl/. Data dostępu: 2.02.2014.
Por. http://www.sp13.mmj.pl/. Data dostępu: 2.02.2014.
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językowe, aż po okolicznościowe, związane z rocznicami ważnych wydarzeń w kraju
i na świecie.
Praktyki pedagogiczno-psychologiczne to także czas poznania historii wybranych
placówek naszego regionu, które mają bogate tradycje i częstokroć liczne zbiory eksponatów,
świadczących o pasjach i zamiłowaniach poprzednich pokoleń uczniów i nauczycieli.
Dobrym przykładem jest np. Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi
im. T. Kościuszki w Katowicach i Harcerskie Muzeum Etnograficzne znajdujące się w jej
piwnicach3. Podczas realizacji praktyki w tej właśnie szkole przyszli nauczyciele mają okazję
zobaczyć, jak trwałe ślady mogą zostawić w placówce wszyscy związani z nią mieszkańcy
dzielnicy czy regionu. Instytucja ta jako placówka integracyjna daje również możliwość
poznania specyfiki pracy w klasach, w których uczą się i pracują dzieci niepełnosprawne pod
czujnym okiem nauczycieli wspomagających. Dla kandydatów na nauczycieli matematyki
czy biologii to ważne doświadczenie, pozwalające spojrzeć na edukację szkolną
z perspektywy ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Reforma szkolna, która wydzieliła etap gimnazjum, rozdzieliła lata obowiązkowej nauki
w szkole na 3 etapy. Są jednak szkoły, które ze względu na swoją specyfikę tworzą zespoły
szkół. Takim przykładem może być Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. M. Kopernika
w Katowicach, w którego skład wchodzą I Liceum Ogólnokształcące z klasami
dwujęzycznymi i Gimnazjum nr 24 z językiem nauczania francuskim. Szkoła ta od ponad 50
lat prowadzi wybrane zajęcia w języku francuskim i należy do szkół stowarzyszonych
z UNESCO. Jej uczniowie zaczynają uczyć się stopniowo w języku francuskim najpierw
matematyki i historii, potem biologii, a w liceum poznają język francuski jako język ojczysty
(analiza wszystkich typów tekstów, ćwiczenia w rozumieniu debat i dyskusji przez rodzimych
użytkowników języka)4. Spotkanie studenta (praktykanta) z uczniami i nauczycielami tej
właśnie szkoły jest okazją do poznania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
w tym przypadku są nimi uczniowie o wybitnych zdolnościach. Wyjątkowych umiejętności
pedagogicznych wymaga też praca z rodzicami tych uczniów oraz taka organizacja pracy
szkoły, by mogli do niej uczęszczać uczniowie z całego regionu.
Praktykę związaną z kształceniem psychologiczno-pedagogicznym z modułu 2 powinna
dopełnić wizyta w poradni psychologiczno-pedagogicznej. Nie wszyscy kandydaci
do zawodu nauczyciela mieli okazję taką placówkę odwiedzić i z porad jej specjalistów
3
4

Por. http://www.sp11.vel.pl/. Data dostępu: 2.02.2014.
Por. http://www.kopernik.katowice.pl/nasze-klasy/dwujezyczne. Data dostępu: 2.02.2014.
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skorzystać. Do najważniejszych zadań poradni należą: diagnoza, terapia, profilaktyka
i doradztwo. W większości poradni na etatach zatrudnieni są pedagodzy, psycholodzy
i logopedzi, a niejednokrotnie również doradcy zawodowi, rehabilitanci i socjologowie.
Poradnie współpracują także często z lekarzami i pracownikami socjalnymi. Psychologowie
zajmują się diagnozowaniem rozwoju intelektualnego dzieci i młodzieży, badają lateralizację,
zdolności specjalne, osobowość, zainteresowania, oceniają rozwój emocjonalno-społeczny,
a także percepcję wzrokową, słuchową czy sprawność motoryczną, będące niejednokrotnie
przyczynami trudności w nauce szkolnej na różnych etapach edukacyjnych. Specjaliści
ci badają również relacje rodzinne i postawy rodzicielskie, zajmują się mediacjami pomiędzy
rodzicami i dziećmi, prowadzą warsztaty dla dzieci i młodzieży, terapię indywidualną
i grupową oraz zajęcia profilaktyczne np. profilaktykę dysleksji rozwojowej. Wsparciem
objęte są też dzieci z trudnościami w uczeniu się oraz dzieci uzdolnione np. matematycznie.
Do zadań pedagogów w poradni należy ocena gotowości szkolnej najmłodszych, stopnia
i zakresu opanowania umiejętności i wiadomości szkolnych, badanie techniki czytania
i rozumienia tekstu, problemów ortograficznych, graficznych, gramatycznych, diagnoza
ryzyka dysleksji, dysgrafii, dysortografii, dyskalkulii, ale także pomoc dzieciom w odkryciu
uzdolnień specjalnych i poszukiwaniu sposobów ich rozwijania. Z kolei problemami
artykulacyjnymi, badaniem słuchu fizjologicznego i fonemowego, stopniem rozwoju
narządów mowy i zaburzeniami w tym zakresie zajmują się logopedzi. Oni też prowadzą
terapię zaburzeń mowy. W poradni psychologiczno-pedagogicznej można zdiagnozować
również zaburzenia emocjonalne, problemy z łaknieniem: niedożywienie, bulimię, anoreksję,
uzyskać pomoc dla dzieci moczących się czy mających trudności w nawiązaniu kontaktów
społecznych. Szczególne miejsce zajmuje też poradnictwo dla dzieci niepełnosprawnych.
Z myślą o młodzieży stojącej przed koniecznością wyboru dalszej szkoły i zawodu prowadzi
się poradnictwo zawodowe grupowe i indywidualne5. Do poradni o pomoc może zwrócić się
też sam nauczyciel, pedagog, psycholog czy logopeda szkolny albo rodzice lub opiekunowie
prawni dziecka.
Wizyta studenta (praktykanta) w poradni psychologiczno-pedagogicznej to okazja
do poczynienia próby czytania i zrozumienia opinii i orzeczeń, gdyż wielokrotnie
dla nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących język dokumentów wydawanych w poradni
jest nieczytelny. Istotne jest też, by nauczyciel umiał wdrożyć i właściwie zastosować
zalecenia diagnostów, jak również to, aby wiedział, w jaki sposób dokonać przekładu języka

5

Por. http://www.ppp5katowice.pl/. Data dostępu: 20.02.2012.
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dokumentów na język zrozumiały dla przeciętnego rodzica. Wielokrotnie bowiem
nauczyciele nie radzą sobie z sugestiami tam zawartymi, nie potrafią indywidualnie
dostosować poleceń i zadań do pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
uczących się w masowych klasach. Problem stwarza też precyzyjne określenie wymagań
w stosunku do takich uczniów i pomoc rodzicom w zaplanowaniu systematycznej pracy
w domu. Szczególne trudności sprawiają zazwyczaj uczniowie nadpobudliwi, których
nadmierną energię można spożytkować w sposób kontrolowany, polecając im np. pościerać
tablicę w czasie lekcji, rozdać karty pracy czy wysyłać po kolejny kawałek kredy
do sekretariatu.

Specyfika zadań praktyki nauczycielskiej
Praktyka pedagogiczno-psychologiczna powinna wyczulić studentów na szczególny
rodzaj kontaktu określany jako współbycie ucznia i nauczyciela w przestrzeni edukacyjnej,
które powinno zmierzać w stronę bycia coraz lepszym człowiekiem. „Organizacja, sposób
uczenia się i nauczania oraz wzajemne relacje dzieci, młodzieży i dorosłych, powinny być
nacechowane życzliwością, chęcią niesienia pomocy, umiejętnością współdziałania
w rozwiązywaniu problemów z uczeniem się, nauczaniem, wychowaniem, opieką, życiem
codziennym jednostek i wspólnoty. […] Życzliwa przestrzeń interpersonalna, którą wspólnie
tworzymy, to jeden z ważnych elementów nowej odmiany pedagogiki, zwanej pedagogiką
współbycia” (DYMARA, 2009: 9–12).
„Współczesne przemiany dokonujące się w życiu społecznym oraz reformy systemu
edukacji w naszym kraju, zmuszają do zastanowienia się nad nowym modelem kształcenia
przyszłych nauczycieli – wychowawców. Dziś już nie sama wiedza, ale uczeń jako człowiek
– wyposażony w rozum i wolną wolę, zdolny do podejmowania z nauczycielem dialogu –
winien być w centrum zainteresowania nauczyciela. Oczywiste staje się, że aby opiekun,
wychowawca, nauczyciel mógł zaspokoić wielostronne potrzeby rozwojowe dziecka, musi
być przygotowany do tej roli teoretycznie i praktycznie” (HRUZD, MINCZANOWSKA, 2012:
121).
Przygotowanie do roli nauczyciela powinno również obejmować refleksje nad samym
sobą. Każdy kandydat do tego właśnie zawodu w czasie studiów wyższych winien troszczyć
się nie tylko o rzetelne zdobywanie wiedzy merytorycznej, pedagogicznej, psychologicznej
i dydaktycznej, ale także rozwijać swoje zainteresowania, pasje, zdolności i nieustannie
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pracować nad swoim charakterem. W pracy pedagogicznej istotnym czynnikiem
decydującym o tym, czy pedagog stanie się dla swoich podopiecznych autorytetem, będzie to,
co może im zaproponować poza czasem poświęconym na lekcje w szkole. Ważne też będą
jego cechy osobowości: cierpliwość, empatia, pomysłowość, zdolności komunikacyjne
i kompetencje społeczne. Przejawiają się one w umiejętności współpracy i współdziałania
z innymi ludźmi, skutecznym rozwiązywaniu konfliktów, umiejętnościach negocjacyjnych.
Przydatna są również umiejętność wnikliwej obserwacji zespołu klasowego i pojedynczych
uczniów w klasie. Podejmując działanie, nauczyciel musi znać dobre i słabe strony ucznia,
poznać trudności każdego dziecka i ich przejawy, skrupulatnie gromadzić dokumentację
szkolną w postaci sprawdzianów i testów, ale także czerpać wiedzę o uczniu z rozmów
z innymi nauczycielami, uczniami, pracownikami szkoły i rodzicami. Wszystkie czynniki
sprzyjające rozwiązaniu spraw powinny być dokładnie wyjaśnione i zinterpretowane. Dobrze,
jeśli wychowawca ma też elementarną wiedzę z metodologii badań pedagogicznych i potrafi
korzystać z podstawowych technik socjometrycznych, przygotować, przeprowadzić
i zinterpretować badania oraz wykorzystać ich wyniki do podejmowania celowo
przygotowanych działań integrujących zespół klasowy.
Kompetencje

nauczycieli

są

wynikiem

socjalizacji

i

wyrażają

podmiotowe

doświadczenie człowieka i jego wiedzę, rozwijają się dynamicznie poprzez trening w różnych
sytuacjach, w których przyjdzie im działać. Kompetencje oznaczają również oczekiwania
względem naszej gotowości do wykonywania zadań, jak również zdolności do spełniania
potrzeb indywidualnych i społecznych. Cechą kompetencji powinna być zdolność
do antycypacji, umiejętność dokonywania wyborów i podejmowania decyzji, wartościowanie
i ewaluacja oraz świadomość przyjmowania odpowiedzialności za decyzje i skutki działań
(KOĆ-SENIUCH, 2000: 229).
Z rolą nauczyciela związana jest też świadomość konieczności ciągłego doskonalenia
zawodowego. Kształcenie ustawiczne prowadzi bowiem do tego, że szkoła staje się miejscem
powstawania społeczeństwa uczącego się. Konsekwencją konieczności aktualizowania swojej
wiedzy i umiejętności jest awans zawodowy nauczycieli i spełnianie coraz wyższych
wymagań

związanych

kolejno

z

zajmowaniem

stanowiska

nauczyciela

stażysty,

kontraktowego, mianowanego i dyplomowanego. Wzrastanie w roli nauczyciela prowadzi
obowiązkowo do podejmowania wciąż nowych wyzwań na rzecz społeczności szkolnej
i lokalnej. Zadania te nakierowane są najczęściej ku ludziom i ku symbolom (KWIATKOWSKA-KOWAL, 1994).
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Na ciekawy aspekt bycia uczniem i nauczycielem we współczesnej szkole zwraca
uwagę Bronisława Dymara: „w przetwarzaniu informacji, w wykorzystaniu wiedzy
i współczesnych zdobyczy nauki, konieczne jest oparcie kształcenia nauczycieli na takich
sposobach dialogu z mistrzem, który pomaga w przekształcaniu wiedzy i informacji
w mądrość, który motywuje do życia według wartości i prowadzi do zrozumienia czym jest
synergia, synergetyczne podłoże duchowego życia człowieka. Mechanizmy synergii mogą
wyzwolić w człowieku nieograniczone moce intelektualne i społeczno-kulturowe tkwiące
w

ludziach”

(DYMARA,

2009:

164).

Uświadomienie

sobie

przez

nauczyciela,

że współdziałanie różnych czynników może spotęgować działanie i przewyższyć sumę kilku
składników powinno zachęcać go do poszukiwania sposobów pracy w działaniach wspólnych
grup i zespołów.
Realizacja praktyk

nauczycielskich powinna

nawiązywać do idei

tutoringu,

rozumianego jako forma edukacji zindywidualizowanej, w której relacja między studentem a
jego opiekunem opiera się na bezpośrednim spotkaniu, dotyczy współpracy i współdziałania
ukierunkowanego na rozwój. Współpraca ta powinna łączyć jednoczesne kształcenie
kompetencji w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw społecznych (MNICH, DYRDA, 2012:
119). Idea tutoringu zakłada spotkanie osób o różnym poziomie kompetencji. Spotkanie takie
powinno stać się okazją do wymiany informacji zwrotnych i wzbogacać obydwu partnerów
dzięki krytycznej i konstruktywnej ocenie działań własnych. Praktyka psychologiczno-pedagogiczna ma przede wszystkim charakter obserwacyjny. Podczas hospitacji zajęć
w placówkach student najczęściej przygląda się wybranym zajęciom. Dobrze, jeśli ma
możliwość hospitowania godzin wychowawczych na różnych etapach kształcenia: w szkole
podstawowej, gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej, przeanalizowania programów
wychowawczych, jak również zapoznania się z formami pracy opiekuńczej, pomocowej
i terapeutycznej. Pobyt w szkole to także obserwacja zachowania uczniów na zajęciach
lekcyjnych i w przerwach między zajęciami, poznanie bazy lokalowej szkoły, zwiedzenie
miejsc, w których mogą spotykać się uczniowie bez kontroli nauczycieli: świetlica szkolna,
klub szkolny, stołówka, bufet, korytarz szkolny, hol, radiowęzeł, aula, szatnia szkolna. Istotne
są też spotkania z pracownikami szkoły: dyrektorem, wicedyrektorem, pedagogiem
i psychologiem szkolnym oraz doradcą zawodowym, a także z wybranymi nauczycielami.
Jeśli to możliwe, warto zachęcać studentów do spontanicznego nawiązywania rozmów
z uczniami i poznania ich opinii na temat szkoły.

103

Praktyka psychologiczno-pedagogiczna i jej rola w przygotowaniu studenta do zawodu nauczyciela

Wnioski końcowe
System boloński i podział kształcenia nauczycielskiego na 3+2 nie sprzyja dobremu
przygotowaniu nauczycieli do zawodu. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do
wykonywania zawodu nauczyciela dodatkowo komplikuje możliwość organizowania
wspólnych zajęć dla studentów różnych specjalności, gdyż na szczeblu studiów pierwszego
stopnia nauczyciele mogą jedynie zdobywać kwalifikacje do nauczania w szkole
podstawowej, ponieważ do nauczania w szkołach ponadpodstawowych uprawniają dopiero
drugi stopień i studia magisterskie. W ramach studiów trzyletnich pierwszego stopnia bardzo
trudno jest zorganizować jednocześnie zajęcia dające bazę rozumianą jako przygotowanie
merytoryczne

do

zawodu

oraz

zajęcia

psychologiczno-pedagogiczne

z

bloku

nauczycielskiego, a także zadbać równocześnie o właściwą organizację praktyk, biorąc pod
uwagę fakt, że wymagana jest również praktyka ciągła przedmiotowa, która powinna
następować po zakończeniu praktyki psychologiczno-pedagogicznej i śródrocznej praktyki
przedmiotowej. Możliwość zrealizowania ciągłej praktyki przedmiotowej istnieje jedynie
we wrześniu, po zakończeniu czwartego semestru, a zatem cykl przygotowania
nauczycielskiego jeszcze bardziej się skraca. Ten nieustanny pośpiech i próby pomieszczenia
w systemie studiów licencjackich wszystkich komponentów kształcenia nauczycielskiego
bez wątpienia niekorzystnie wpływają na uzyskanie przez studentów rzetelnego
przygotowania do zawodu nauczyciela.
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Załącznik 1.
RAPORT Z PRZEBIEGU PRAKTYKI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ6
Imię, nazwisko, grupa:
…………………………………………………………………………………………………...
Nazwa placówki:……………………………………………………………………………….
Specjalność, którą placówka reprezentuje …….…………………………………………….
1. Jakie zadania spełnia placówka?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
2. Jak Pani/Pan ocenia organizację spotkania w placówce (proszę zaznaczyć właściwe)7:
szczegółowa informacja o specyfice działania placówki

+3 +2 +1 0

możliwość zadawania pytań dotyczących specyfiki placówki

+3 +2 +1 0

możliwość uczestniczenia w zajęciach/fragmencie zajęć

+3 +2 +1 0

organizacja czasu w placówce

+3 +2 +1 0

możliwość obserwacji pracy pedagoga w danej placówce

+3 +2 +1 0

3. Jakie zalety widzi Pani/Pan w możliwości podjęcia pracy w tej placówce?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
6

Raport z przebiegu praktyki psychologiczno-pedagogicznej opracowany przez Alinę Budniak, Hewilię
Hetmańczyk-Bajer, Małgorzatę Mnich.
7
Zastosowana skala oznacza: +3 uzyskanie pełnych informacji/pełne zadowolenie
+2 uzyskanie wystarczających informacji/ wystarczające zadowolenie
+1 uzyskanie podstawowych informacji/niepełne zadowolenie
0 brak informacji/brak zadowolenia.
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…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
4. Jakie niedogodności widzi Pani/Pan w przypadku podjęcia pracy w tej placówce?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
5. Czy chciałaby Pani/chciałby Pan podjąć pracę w tej placówce? Proszę uzasadniać swój
wybór.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
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Załącznik 2.
RAPORT Z PRZEBIEGU ŚRÓDROCZNEJ PRAKTYKI SPECJALIZACYJNEJ8
Imię i nazwisko studenta.............................................................................................................
Rok studiów................................................................................................................................
Kierunek studiów.......................................................................................................................
Specjalność.................................................................................................................................
Termin praktyki...........................................................................................................................
Miejsce praktyki (dokładna nazwa i adres placówki) ................................................................
………………………………………………………………………………………………….
INFORMACJE O PLACÓWCE
1. Charakterystyka środowiska wychowawczego placówki:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
2. Zadania, które realizuje placówka:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
3. Podstawy prawne oraz organizacyjne placówki:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
4. Regulaminy, zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w placówce:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

8

Raport
z
przebiegu
śródrocznej
praktyki
specjalizacyjnej
opracowany
przez
Hewilię Hetmańczyk-Bajer. Por. http://www.pedagogika.us.edu.pl/index.php/do-pobrania/category/11-praktykipedagogiczne. Data dostępu: 20.02.2014.
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PRZEBIEG PRAKTYKI
(ogólny opis merytoryczny wykonywanych/obserwowanych czynności)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
AUTOREFLEKSJA STUDENTA W ZAKRESIE ODBYTEJ PRAKTYKI
−

przygotowanie zajęć

−

sposób prowadzenia zajęć

−

efektywność przeprowadzonych zajęć

−

moja szczególna satysfakcja z powodu

−

moje szczególne trudności (w czym?)

−

moje wnioski ewaluacyjne (co można lepiej?)

−

inne uwagi lub postulaty

−

moja samoocena ogólna

(rewelacyjnie dobrze, znakomicie, udało się dość dobrze, tak sobie, nie mam powodu do satysfakcji)

................................................................
Miejscowość, data

................................................................
Podpis studenta

Ocena oraz podpis opiekuna praktyki (nauczyciela akademickiego)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
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Załącznik 3.

pieczęć placówki

ARKUSZ OCENY REALIZACJI PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ9
Studentki/ studenta……………………………………………………
Kierunku pedagogika, specjalność: ………………………………….
Rok studiów……………………………………
Odbywanej w …………………………..w……………………..
( nazwa placówki)
(miejscowość)
w okresie od……………do…………
liczba zrealizowanych godzin……………..
Imię i nazwisko nauczyciela opiekuna…………………………………….
1. Sposób protokołowania zajęć lekcyjnych /przejrzystość zapisu, kompletność
odnotowywanych spostrzeżeń/
………………………………………………………………………………....……………
…………………………………………………………………....…………………………
…………………………………………………….................................................................
................................................................................................................................................
2. Przygotowanie merytoryczne do hospitacji /umiejętność formułowania celów, trafność
określania metod dydaktycznych, prawidłowe nazywanie form dydaktycznych,
umiejętność określania funkcji wykorzystywanych środków dydaktycznych/
…………………………………………………...…………………………………………..
………………………………………………………………………………………..………
…………………………………………………………………………………..……………
……………………………………………………………………………………………….
3. Postawa studenta (zaangażowanie studenta w podejmowanie działań na zajęciach
i poza zajęciami umiejętność nawiązywania kontaktów z dziećmi, zainteresowanie
zajęciami dydaktycznymi)
9

Arkusz oceny praktyki ciągłej opracowany przez Małgorzatę Mnich.
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…………………….…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
4. Ocena samodzielności przygotowywanych projektów
…………………….……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………...............................................
.......................................................................................................................................................
5. Wykorzystanie literatury metodycznej i merytorycznej
…………………...………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………….….
…………………………………………………………………………………………………..
6. Umiejętność wychowawczego oddziaływania na dzieci
…………………..………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….......................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
7. Przydatność studenta do zawodu nauczycielskiego w ocenie
Opiekuna praktyki
……………………………………………….....................……………………………………
………………………………...................……………………………………………………..
………………...................……………………………………………………………………..
.................……………………………………………………………………...........................
Dyrektora
…………………………………………………………..................…………………………
……………………………………………..................………………………………………
……………………………..................………………………………………………………
……………..................……………………………………………………………………......
8. Ogólna ocena praktyki /zgodnie ze skalą: bardzo dobry, plus dobry, dobry, plus
dostateczny, dostateczny, niedostateczny/
………………………………………………………………..

…………………………………….
podpis i pieczęć dyrektora placówki

…………………………………….
podpis i pieczęć opiekuna praktyki
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Neurobiologia w edukacji
Marek Kaczmarzyk

Pytania otwierające
Skąd pochodzą nasze mózgi? Czy plotki są najważniejsze? Dlaczego nasze mózgi rodzą się
za wcześnie? Do czego jest potrzebne wielkie wymieranie neuronów? Co potrafią neurony lustrzane?
Dlaczego nastolatki cierpią na bezsenność? Czego pragną układy nagrody?

Wprowadzenie
Problemy, które dostrzegają ludzie zaangażowani w taki czy inny sposób w działanie
szkoły, wynikają w pewnym stopniu z tego, że przywykliśmy myśleć o niej w kategoriach
naszego kulturowego tu i teraz. Wyznaczamy jej zadania na miarę świata, który jest
produktem kilku ostatnich tysięcy lat naszego rozwoju, jednak fundamenty ludzkiego
zachowania są znacznie starsze – zostały ukształtowane przez warunki zasadniczo różne
od tych, które znamy. Zrozumienie neurologicznego podłoża procesu dydaktycznego,
podobnie jak rozumienie innych ludzkich zachowań, jest pełne wyłącznie wówczas, gdy
postrzegamy je z perspektywy przygotowawczej.

Zagubieni w świecie nadmiaru
WAŻNE! Podstawowe kompetencje społeczne kształtowały się u naszych przodków
w niewielkich grupach zbieraczy i łowców, którzy przemierzali rozległe, trawiaste równiny
Starego Świata już 200 tysięcy lat temu.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
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Od tamtego czasu mózgi ludzi nie uległy zasadniczej zmianie. To właśnie wtedy
pojawiły się i zostały utrwalone specyficzne dla naszego gatunku rozwiązania podstawowych
problemów: Jak zdobyć pokarm?, Jak nie zostać pokarmem drapieżników?, Gdzie się
schronić?, Jak rozpoznać tych, w których interesie jest udzielić nam pomocy?
Przełom, który nastąpił około 35 tysięcy lat temu, nie miał prawdopodobnie źródła
w biologicznej ewolucji. Nagle (w geologicznym znaczeniu tego słowa) od stosunkowo
prostych narzędzi i zachowań przeszliśmy do złożonej, wielowymiarowej kultury. Jak pisze
Vilayanur S. Ramachandran, zmiana, która wtedy nastąpiła, nosi znamiona przejścia
fazowego – podobnie jak w przypadku lodu, którego postać nie zmienia się pomimo
stopniowego wzrostu temperatury od –10°C do –1°C, zmienia się zaś w wodę, gdy jego
temperatura przekroczy 0°C.
Odpowiedź na pytanie o przyczyny takiego stanu nie jest kwestią łatwą. Być może
w proces powstawania i rozwoju umysłu wpisany jest rodzaj przejścia fazowego, przyczyną
takiego stanu mogły być także niewielkie modyfikacje lub stopniowo nazywane cechy, które
przekroczyły masę krytyczną zmiany – nieznaczne modyfikacje i stopniowo nabywane cechy
w pewnej chwili przekroczyły masę krytyczną i olśniły nasz gatunek. Faktem jest natomiast
istnienie cechy gatunkowej ludzi, polegającej na zdolności do wytwarzania i przekazywania
kultury.
Dawni łowcy zamieszkują dzisiaj gigantyczne zbiorowiska nowoczesnych miast.
Spotykają codziennie tysiące obcych sobie ludzi, a ich systemy rozpoznawcze zmuszane są
do odczytywania intencji innych na podstawie fragmentarycznych i zniekształconych
informacji, strzępów rozmów, wyrwanych z kontekstu komunikatów i gestów.
Naturalna skłonność do poszukiwania i gromadzenia informacji była zbawienna
w czasach jej deficytu, staje się jednak zabójcza wtedy, kiedy atakuje nas jej nadmiar. Jest
to wypadek podobny do nadmiaru pożywienia. W trakcie swojej ewolucji spotykaliśmy się
często z problemem niedoboru pokarmu, ale prawie nigdy z jego nadmiarem. Fizjologia daje
więc możliwość obrony przed głodem, czyni nas jednak bezradnymi wobec pełnej lodówki
i czekolady w szufladach.
W czasach łowców trzydziestokilkuletnie życie człowieka przebiegało w niewielkich,
150-osobowych grupach. Socjalizacja, rozumiana jako przekazywanie składników kultury,
odbywała się wewnątrz tych grup. Jakość i powodzenie tego procesu, widoczne w postaci
stopnia przystosowania młodych, przekładały się w prosty sposób na osiągnięcia i los grupy.
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złota liczba

pochodzimy ze świata deficytu,
żyjemy w uniwersum nadmiaru
Rys. 1. Przeciętnie grupy zbieraczy i łowców tworzone przez liczyły około 150 osób. W środowisku społecznym
takich właśnie grup przebiegał dobór, którego jesteśmy efektem. Opracowanie własne.

Dzisiejszy świat wygląda zupełnie inaczej. W dobie powszechnie dostępnej, taniej
informacji bledną autorytety fachowców. Wiedza encyklopedyczna traci na znaczeniu, skoro
niepotrzebna jest nam już profesorska siwa głowa, żeby zdobyć potrzebne informacje –
wystarczy telefon i dostęp do sieci.
Owo zamieszanie, wynikające z nadmiaru tego, czego zwykle nam brakowało, łatwiej
zrozumieć, jeśli popatrzymy na nie właśnie z perspektywy naszej przeszłości. Dotyczy
to także tego, co najistotniejsze dla nauczyciela – procesu edukacji.
Jednym z obszarów, w których zyskujemy ostatnio coraz lepszy wgląd w biologiczne
podłoże procesów poznawczych, jest neurobiologia, nic więc dziwnego, że jej odkrycia
przykuwają uwagę dydaktyków.
Neurodydaktyka, dyscyplina zajmująca się zastosowaniem wiedzy z zakresu
neurobiologii w doskonaleniu procesu dydaktycznego, jest dzisiaj projektem o ogromnym
znaczeniu. Dydaktycy rozumieją, że nauczanie musi uwzględniać zasady działania mózgu.
Rzecz w tym, że wiedza z zakresu biologii tego narządu nie jest zwyczajna, z trudem bowiem
poddaje się uproszczeniu. Postulaty metodyczne, jakie można znaleźć w wielu artykułach
i książkach na ten temat, są jednak bez niej niemożliwe do zrealizowania. Oczywistym
wnioskiem powinno być zatem dążenie do wprowadzenia podstaw neurodydaktyki do kanonu
kształcenia wszystkich nauczycieli, nie zaś tylko tych, których przygotowujemy do nauczania
przedmiotów przyrodniczych. Niestety, neurodydaktyka nie wzbudza wciąż zaufania
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nauczycieli praktyków, czego prawdopodobną przyczyną mogą być rzadkie próby
interpretacji zjawisk obecnych w szkole, które uwzględniałyby wiedzę z obszaru neuronauk.

Rozwijający się mózg
U ssaków rozwój ich dużych mózgów przyspiesza znacznie w ostatnim okresie życia
płodowego. Rozwój człowieka nie jest tu wyjątkiem. Jednak wyjątkowo duży mózg ma
wyjątkowe potrzeby – jego rozwój pochłania w tym czasie 70% energii, jaką otrzymuje
dziecko/płód z organizmu matki. Poród nie stanowi jednak dla przedstawicieli naszego
gatunku

zakończenia

tego

gwałtownego

procesu.

Mózg

w

pełni

ukształtowany

przed przyjściem na świat, zamknięty w kostnej oprawie czaszki, kosztowałby z konieczności
życie każdej matki. Żeby tak nie było, musiało dojść do ewolucyjnego kompromisu.
WAŻNE! Ludzkie dzieci rodzą się zanim ich mózgi w pełni dojrzeją. Dzieje się to jednak
na tyle późno, żeby niedojrzałość nie oznaczała poważnego zagrożenia życia. Dokładny
moment jest efektem kilku milionów lat działania doboru, w czasie których coraz większe
mózgi przychodziły na świat coraz wcześniej. Biorąc pod uwagę przeszłość, nie wiadomo,
czy etap ten mamy już za sobą, czy też nasze neurologiczne wcześniactwo będzie się nadal
pogłębiać.
Wzmożone prenatalne tempo wzrostu mózgu utrzymuje się u ludzi jeszcze przez rok
po urodzeniu, a wydatki energetyczne związane z jego powiększaniem się sięgają w tym
czasie do 60% ogółu energii zużywanej przez organizm. Można powiedzieć, że długość ciąży
mózgu to u człowieka nie 9, a 21 miesięcy.
Nieuniknioną konsekwencją takiego stanu rzeczy jest całkowita bezradność ludzkiego
noworodka i jego uzależnienie od opieki dorosłych. Konieczność opieki nad dzieckiem
na tym wczesnym etapie rozwoju daje możliwości, dzięki którym powstają bogate związki
i relacje. Emocje związane z obecnością innych ludzi są dla nas oczywiście ważne także poza
krytycznym okresem wczesnego dzieciństwa, jednak więzi i, co może znacznie bardziej
istotne, kompetencje ich tworzenia, jakie powstają w tym okresie, stanowią prawdopodobnie
coś w rodzaju emocjonalnego punktu odniesienia.
W ciągu kilku kolejnych lat mózg dziecka osiąga swoją maksymalną złożoność. Liczba
neuronów budujących korę mózgową, jądra podkorowe i inne skupienia komórek w pniu
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mózgu osiąga maksimum. Liczba połączeń wytwarzanych wespół z innymi komórkami
nerwowymi nigdy potem nie jest już tak wielka. W ciągu kolejnych kilkunastu lat życia
w niektórych częściach kory zaniknie do 85% komórek i połączeń między nimi.

Zmiany w mózgu dziecka to wybór spośród prawie
nieograniczonej różnorodności.

1 miesiąc

5 lat

17 lat

Rys. 2. Między 5 a 18 rokiem życia w niektórych częściach kory mózgowej zanika do 85% neuronów i połączeń
pomiędzy nimi. Opracowanie własne.

Przyglądając się tej bezwzględnej eliminacji, można dojść do wniosku, że czas nie jest
dla naszych mózgów łaskawy, a młodość to okres bezpowrotnej utraty potencjalnych, niemal
nieograniczonych możliwości. Gwałtowny wzrost złożoności mózgu we wczesnym
dzieciństwie wydaje się pozbawiony głębszego sensu, skoro następuje po nim równie
gwałtowne wymieranie.
Okazało się jednak, że gęstość kory mózgowej, rozumiana jako ilość komórek
nerwowych przypadająca na jednostkę jej objętości/powierzchni, nie jest prostym
wyznacznikiem/prostą miarą możliwości mózgu. Jego sprawność oznacza bowiem raczej
zdolność do precyzyjnej i szybkiej synchronizacji poszczególnych części kory, w czym
nadmierna złożoność mogłaby raczej przeszkadzać.
Obumieranie neuronów i zanik połączeń nerwowych w różnych częściach kory nie są
przypadkowe.
WAŻNE! Nie istnieją jeszcze metody pozwalające na dokładne śledzenie zjawiska
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obumierania neuronów i zaniku połączeń nerwowych, ale wiele wskazuje na to, że wielkie
mózgowe wymieranie przeżywają te neurony, które ulegają w tym czasie częstemu
pobudzeniu. Upraszczając, można powiedzieć, że ostateczna architektura kory powstaje
pod wpływem doświadczeń, jakie mamy w tym czasie. Dojrzewanie mózgu jest procesem
wyboru spośród wielu potencjalnych możliwości.
W prawidłowej ocenie tego zjawiska przeszkadza nam poczucie straty. Dziecko
w okolicach 3–5 roku życia jest przecież geniuszem, który później traci większość swoich
potencjalnych możliwości.
Błąd, jaki popełniamy w ocenie tej sytuacji, najłatwiej uzmysłowić sobie,
jeśli poszukamy analogii. Wyobraźmy sobie, że od znajomych, którzy mają sporo pieniędzy,
ale niewiele czasu, otrzymujemy zaproszenie do odległego kraju, który zamieszkują. Jest
to ciekawe miejsce pełne wspaniałych budowli i zapierających dech w piersiach krajobrazów.
Wiemy, że znajomi nie znajdą czasu, żeby wcielić się w rolę przewodników, ale na miejscu
czeka na nas miła niespodzianka: nasi gospodarze zostawiają dla nas w garażu wygodny
samochód z pełnym bakiem paliwa i mapę najciekawszych miejsc, które warto odwiedzić.
Mamy na to jednak tylko jeden dzień. Patrząc na mapę, widzimy dziesiątki miejsc, które
warto zobaczyć, ale czy uda się nam odwiedzić je wszystkie? Oczywiście, że nie. Będziemy
musieli dokonać wyboru. Spośród wielu potencjalnych możliwości wybierzemy te, które
znajdują się w naszym zasięgu. Taka sytuacja jest oczywista dla nas, jednak w przypadku
naszych mózgów sprawa jest zbyt osobista. Trzeba wysiłku, żeby myśleć o tym w podobny
sposób.
Im więcej wiemy o budowie i funkcjach mózgu, tym wyraźniej widać jego otwartość
na innych ludzi. Prawie 1/3 kory mózgowej zawiera ośrodki pośrednio lub bezpośrednio
zaangażowane w odbiór i analizę informacji o innych. To nasz informacyjny chleb powszedni
– podobnie jak nasze żołądki przystosowane są do odpowiedniego dla nas pokarmu, tak
mózgi ewoluowały w znacznej mierze właśnie w celu zdobywania informacji o naszych
bliźnich.
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Mózg ludzki ma sens jedynie w otoczeniu
innych ludzkich mózgów

Rys. 3. Gromadzenie i przetwarzanie informacji na temat innych ludzi jest dla nas szczególnie ważne. Treści
doklejone do nich mają znacznie większe szanse na sprawne powielanie. Opracowanie własne.

Informacja, jaką uzyskujemy, obserwując i oceniając innych, zmienia nasze
postrzeganie rzeczywistości. Jeśli widzimy coś ciekawego, a jesteśmy w towarzystwie
znajomych, natychmiast i niemal automatycznie zwracamy im na to uwagę, a potem czekamy
na ich reakcję. Zupełnie tak, jakby nasze własne zainteresowanie, przerażenie czy zachwyt
nam nie wystarczały. Odruchowo oczekujemy potwierdzenia oceny sytuacji, tracimy zaś
sporą część zainteresowania, jeśli osoby w naszym towarzystwie go nie podzielą.
Informacja, której źródłem są inni ludzie, bywa dla nas często bardziej wiarygodna niż
my sami, czego przejawem może być przyjmowanie poglądów grupy jako swoich oraz
zaglądanie w czasie klasówki do pracy sąsiada, nawet jeśli sami jesteśmy pewni własnych
odpowiedzi.
Jeśli widzimy zainteresowanie ucznia, na przykład wtedy, kiedy zauważa coś, co go
zaskakuje, nie możemy zrobić niczego lepszego niż przyłączyć się do tego zachwytu. Nic nie
będzie natomiast mniej konstruktywne niż obojętność albo lekceważenie z naszej strony.
Moment ten jest niezwykle ważny i trudny z punktu widzenia nauczyciela, który każdego
roku powtarza, niewzbudzające zachwytu uczniów, etapy procesu dydaktycznego.
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Rzeczywistość subiektywna
Nie mamy bezpośredniego dostępu do obiektywnej rzeczywistości. Mamy jedynie
wrażenia, jakie wywołuje ona na naszych zmysłach. Nasze mózgi budują model świata
na nasz prywatny, bieżący użytek, a robią to właśnie na podstawie danych zmysłowych.
Informacja o reakcjach innych ludzi zmienia warunki tworzenia tego modelu. Procesy
te mogą być przypadkowe, ale mogą także, a przynajmniej taką mamy nadzieję, podlegać
pewnej kontroli. Z takiego punktu widzenia wychowanie i nauczanie są właśnie procesami
intencjonalnego kreowania takich warunków.
WAŻNE! Populacja ludzka to złożony system, w którym modele rzeczywistości kreowane
przez poszczególne umysły przenikają się wzajemnie. Odkrycia współczesnej neurobiologii
pozwalają na wgląd w mechanizmy tej wymiany.
Mechanizmy lustrzane (o których nieco więcej w dalszej części tekstu) okazały się
neuronalnym podłożem empatii, ale ich właściwe znaczenie widać dopiero wtedy, kiedy
spojrzymy na tę kwestię z perspektywy przystosowawczej.
Dorosła część populacji, która przeszła przez kształtujący mózgi okres wielkiego
wymierania neuronów, służy w całości do tego, żeby utrwalone i sprawdzone rozwiązania nie
utonęły w niebezpiecznym nadmiarze. Jednak jej dominacja w procesie kolektywnego
wyboru rozwiązań może ograniczać różnorodność. To z kolei zapewnia wprawdzie
bezpieczeństwo w stałym środowisku, ale czyni nas bezradnymi wobec jego zmian.
Rozwiązaniem wydaje się umysł nastolatka, który działa w oparciu o mózg silny dzięki
trwającemu w nim stanowi przebudowy. Cechuje go niepowtarzalna możliwość wyboru
spośród praktycznie nieograniczonej różnorodności.
Skrajne strategie pracy mózgu nastolatka i mózgu dorosłego prowadzą do zupełnie
odmiennych zachowań, często niezrozumiałych dla obu stron. Napięcia, jakie temu
towarzyszą, zna każdy z nas. Konflikty w rodzinach, niesłabnąca opozycja nauczyciel – uczeń
w szkole, wywołujące niesmak zachowania grup podrostków na ulicach, a nawet
uczestnictwo nastolatków w stadionowych burdach, mają podobne podłoże.
WAŻNE! Nastolatki służą ludzkości do poszukiwania nietypowych rozwiązań, potrzeba
do tego ryzykownych prób i ciągłego ruchu, najlepiej poza kontrolą wszystkowiedzących
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dorosłych. Rolą tych drugich jest stworzenie warunków pozwalających młodym przeżyć
i stać się źródłem rozwiązań w przyszłości.
Odmienne funkcje pełnione przez osoby w różnym wieku w procesach gromadzenia
i wykorzystywania informacji nie wykluczają oczywiście porozumienia między pokoleniami.
Jesteśmy świadomi, że może ono mieć różne podłoże i znaczenie, z kolei właściwe
rozumienie zjawisk, które zachodzą bez względu na nasze intencje czy poglądy, może nam
ułatwić życie.

Neurofizjologia wykładu
Zdolność do rozumienia mowy innych, a także do wyrażania własnych stanów
wewnętrznych za pomocą odpowiednich dźwięków, związana jest z aktywnością ośrodków
korowych, zlokalizowanych u większości z nas w lewej półkuli mózgu (SZELĄG, 2005).
To ciekawe, że dominuje ona w tym zakresie u wszystkich osób praworęcznych (większość
szlaków nerwowych łączących korę półkul mózgowych ulega skrzyżowaniu, więc kontrola
prawej części ciała jest domeną lewej półkuli i odwrotnie) oraz u zdecydowanej większości
leworęcznych (GRABOWSKA, 2000). Używać języka potrafi więc najczęściej lewa półkula,
prawa natomiast jest niema, chociaż może komunikować się za pomocą gestów, a także
śpiewu. To dlatego wielu ludzi mających problemy z płynnym wypowiadaniem zdań
(jąkanie) nie zacina się w czasie śpiewu.

Rys. 4. Mówienie i rozumienie mowy związane jest z dwoma ośrodkami występującymi w płacie czołowym (z
ośrodkiem Broki kolor czerwony) oraz skroniowym (ośrodek Wernickiego – kolor zielony). Schemat mózgu –
źródło własne.
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Rozumienie mowy związane jest z niewielkim fragmentem kory zlokalizowanym
w obrębie płata skroniowego (tzw. ośrodek Wernickiego, zaznaczony na rycinie kolorem
zielonym), zaś mówienie, jeśli rozumiemy przez to zamianę myśli w odpowiednie słowa –
z płatem czołowym (ośrodek Broki został oznaczony na rysunku kolorem czerwonym).
Oba te ośrodki pracują zapewne równie szybko, jak szybko wypowiadane jest słowo,
czyli konkretna sekwencja dźwięków wydawanych przez ludzki aparat mowy. Działanie pola
Broki ma sens, jeśli powstające w nim słowo zostanie następnie przetworzone w instrukcje
dla mięśni związanych z aparatem mowy. Krtań, gardło, język – wszystkie te narządy muszą
odpowiednio się układać, żeby możliwe było tworzenie zrozumiałych komunikatów.
Chwila zastanowienia wystarczy, żeby uświadomić sobie, że przetwarzanie informacji
przez dorosłych i nastolatków przebiega z różną prędkością. Mówiący wykładowca
uniwersytecki i słuchacz, jego student, nie przetwarzają informacji w równym tempie.
WAŻNE! Z powodu konieczności angażowania aparatu mowy wypowiadanie tego,
co chcemy przekazać, możliwe jest u przeciętnego mówcy z szybkością około 100–150
słów na minutę. Słuchacz może jednak bez trudu dekodować przekaz językowy
z szybkością 500 słów w tym samym czasie. Słuchający wykładu ma dzięki temu spory
margines potencjalnych możliwości, których nie może zagospodarować głos wykładowcy,
a ponieważ wykład nie odbywa się w próżni, z głosem nauczyciela, niestety, zazwyczaj
bardzo skutecznie, konkurują setki innych bodźców.
Badania dydaktyków i doświadczenia praktyków są zgodne: dorosły, przychylny
słuchacz jest w stanie skupić swoją uwagę na wywodzie wykładowcy nie dłużej niż 10–15
minut. Po tym czasie nić porozumienia zostanie prawdopodobnie zerwana. Oczywiście, może
zostać nawiązana ponownie, ale jeśli zerwanie nastąpi w kluczowym momencie wykładu,
ucierpi treść przekazu.
Ze znajomości tych faktów wypływa kilka wniosków. Po pierwsze, skupieni
początkowo słuchacze, odpływający po kilkudziesięciu minutach, są zjawiskiem naturalnym
jak zachody słońca. Możemy je przewidywać, ale nie potrafimy im zapobiegać. Jeśli chcemy,
żeby dłuższy wykład miał sens, musimy zaplanować odpowiednią reakcję na te zjawiska i tak
skonstruować przekaz, żeby było w nim miejsce na coś, co zresetuje uwagę słuchaczy.
Zmiana głosu, klaśnięcie w dłonie, zabawna dygresja, zmiana tematu, zmiana zachowania –
istnieją setki prostych sposobów, które pozwalają niejako zacząć wykład od nowa. Zbiór
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takich czynników resetujących uwagę znajduje się w zestawie kompetencji każdego dobrego
wykładowcy.
Po drugie, choć to sprzeczne z tym, co podpowiada intuicja, jeśli widząc brak skupienia
słuchaczy, zaczniemy mówić wolniej i dobitniej, mając nadzieję, że to pozwoli łatwiej
zrozumieć to, co mamy do powiedzenia, to efekt będzie dokładnie odwrotny. Mówiąc
wolniej, pozostawiamy jeszcze więcej miejsca dla czynników konkurujących o uwagę
słuchaczy i tracimy ją szybciej. Powinniśmy więc mówić tak szybko, jak to tylko jest
możliwe. Oczywiście musimy brać pod uwagę swoje własne możliwości. Sprzymierzeńcem
może też okazać się gest, pod warunkiem, że nie będzie dla studenta ciekawszy niż słowo.
Treści, z którymi przychodzimy na wykład, są dla naszego działania najczęściej ważniejsze
aniżeli forma, jednak i w przypadku treści, a konkretnie wyboru tego, w jaki sposób kłaść
akcent, znajomość preferencji naszych mózgów może okazać się istotna.
Wszystko wskazuje na to, że nasze mózgi w odmienny sposób traktują
informacje/przekazy o różnym charakterze. Zapewne i te specyficzne preferencje można
wyjaśnić poprzez naszą przeszłość, jednak w tym miejscu nie to jest dla nas najistotniejsze.
Okazuje się, że za przeniesienie informacji z przestrzeni operacyjnej (tzw. pamięci roboczej,
working memory) w bardziej trwałe regiony pamięci odpowiadają zespoły struktur związane
z jednej strony z mechanizmami uwagi, z drugiej – z układem nagrody. Mechanizmy
te wspierają proces utrwalenia informacji w pewnych określonych warunkach. Część z nich
udało się ustalić.
Hipokamp, który najprawdopodobniej decyduje o tym, czy informacja ma jakiekolwiek
szanse na pobudzenie układu nagrody, jest niezwykle wyczulony na to, co nowe, nietypowe
i zaskakujące. Doskonale wiedzą o tym specjaliści od reklamy, dlatego też każdy produkt,
do którego chcą nas przekonać, jest określany jako nowy.
Nasze mózgi uwielbiają opowieści. Dobrej historii nie zastąpi żadna statystyka, liczby
czy nawet racjonalne argumenty (na nieszczęście nauczycieli i wychowawców ta cecha
dotyczy nas w tym większym stopniu, im jesteśmy młodsi!). Na przypowieść i zawarty w niej
przykład reagujemy z uwagą i gotowością. Wykresy, tabele i racjonalne wywody po prostu
nas nudzą.
Naszą uwagę przykuwa łatwiej to, czego się nie spodziewamy. Coś, co nas zaskakuje,
zapamiętujemy łatwiej i chętniej niż oczekiwany wynik, nawet jeśli jest dla nas korzystny.
WAŻNE! Jeśli więc to, co chcemy przekazać, ma znaleźć miejsce w pamięci naszych
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słuchaczy, postarajmy się opowiedzieć im niebanalną historię, która skończy się
nieoczekiwaną puentą, i to w sposób, który ich przekona, że o przedmiocie opowieści
dowiedzieliśmy się godzinę wcześniej, a ta wiedza może wiele zmienić w naszym własnym
rozumieniu tej sprawy. Reszty dokonają za nas hipokampy słuchaczy i neurony lustrzane.

Neurony lustrzane w służbie motywacji
W ostatnich dwóch dekadach XX wieku neurobiolodzy zajmujący się obszarami mózgu
odpowiedzialnymi za wykonywanie ruchów dowolnych (zależnych od naszej woli)
zauważyli, że zanim w korze ruchowej pojawi się zestaw pobudzeń, które są instrukcjami dla
mięśni, inne grupy neuronów wykazują aktywność, którą można interpretować jako rodzaj
wyprzedzającego sam ruch planowania.
Jednym z zespołów badających to zjawisko była grupa Giacoma Rizzolattiego,
obiektem jej zainteresowań były ośrodki ruchowe makaków japońskich. Metody opracowane
przez włoskich badaczy były bardzo dokładne. Pozwalały na uchwycenie aktywności małych
obszarów kory, a często nawet pojedynczych neuronów. Dzięki temu możliwe było ustalenie,
które neurony są aktywne, kiedy małpa wykonuje jakiś ruch (np. sięga po leżący przed nią na
stole orzech). Badacze z grupy Rizzolattiego przypadkowo dokonali ciekawego odkrycia.
W czasie przerwy, kiedy nie prowadzono obserwacji, ale też nie odłączano małp
od skomplikowanej aparatury, jeden z członków zespołu sięgnął po orzech leżący na stole.
O dziwo, urządzenia wykazały aktywność tych samych obszarów, które ulegają pobudzeniu,
kiedy zwierzę samo wykonywało taki ruch (GALLESE, 2004).
W pierwszej dekadzie XXI wieku wykazano, że także kora ludzkiego mózgu pełna jest
neuronów o podobnym charakterze (BAUER, 2008). Reagują one pobudzeniem nie tylko
wtedy, kiedy wykonujemy jakąś czynność, ale także wtedy, gdy patrzymy, jak robią to inni,
a nawet wówczas, kiedy słyszymy, że to robią.
Zjawiska o podobnym charakterze mają, jak dzisiaj wiemy, znacznie szerszy zasięg.
Dotyczą nie tylko ruchów, ale także nastrojów, reakcji emocjonalnych, a także uczuć.
Neurony reagujące w opisany sposób nazwano neuronami lustrzanymi, ponieważ
odwzorowują wewnętrzne stany obserwowanych osób – kopiują je i pozwalają nam
w pewnym stopniu poznać aktualne stany innych. Grupa Rizzolattiego badała pojedyncze
neurony, stąd to określenie. Szybko stało się jasne, że podobny charakter i możliwości mają
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grupy neuronów, a nawet całe obszary kory mózgu. Dzisiaj mechanizmy lustrzane uważane
są za podłoże empatii.
WAŻNE! Jak widać, zachowania ludzi mają na nas wpływ nie tylko poprzez efekty, jakie
wywołują w naszym środowisku. Obserwowanie jakiejś czynności wykonywanej przez inną
osobę wywołuje w nas stany, które tej czynności towarzyszą w czasie, kiedy robimy to sami.
Artyści od wieków intuicyjnie wykorzystywali obecność mechanizmów lustrzanych,
czego najlepszym przykładem jest film. To właśnie mechanizmy lustrzane każą nam się bać
podczas oglądania horrorów, a śmiać i wzruszać, gdy trwa emisja komedii romantycznych.
Patrzenie na to, jak ktoś zjada ze smakiem kanapkę z naszym ulubionym gatunkiem sera, nie
zastąpi oczywiście posiłku, ale to, co zjemy potem z konieczności, będzie nam zapewne
bardziej smakowało.
Znajomość zasad działania systemów lustrzanych daje nam kilka praktycznych
wskazówek.
Okazuje się, że być może równie ważne jak to, co mówimy, jest to, jak to robimy. Jeśli
postawa nauczyciela, jego gesty, brzmienie głosu zdradzają zaangażowanie, neurony
lustrzane uczniów mogą wzbudzić analogiczne stany w ich mózgach. Niekoniecznie musimy
wyjaśnić uczniowi znaczenie tego, czego właśnie się uczy (choć daje to dobry efekt, nie
zawsze jest od razu możliwe), mogą ich do tego przekonać ich systemy lustrzane, jeśli tylko
będą miały co odbijać.

Neurolog a lekcje wychowania fizycznego
Ludzkie ciało to fenomenalnie złożony układ mechaniczny. Ponad dwieście kości
połączonych ze sobą i poruszanych grupami mięśni, których wzajemne zależności, mimo
setek lat obserwacji anatomów, wciąż nie są całkowicie jasne. Precyzja i płynność ruchów
mają swoje źródło nie tyle w złożoności tego układu, ile w dokładności sterowania, a tym
właśnie zajmuje się znaczna część naszego mózgu. Narząd ten odbiera ogromne ilości
informacji dotyczących położenia, stopnia naprężenia, wzajemnego nacisku poszczególnych
części, ciśnienia panującego wewnątrz narządów i wielu innych parametrów. Z oczywistych
powodów informacja ta może być użyteczna, jeśli zestawimy ją z bodźcami dopływającymi
do nas ze środowiska zewnętrznego.
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Przetworzenie takich danych wymaga gigantycznej mocy obliczeniowej oraz czasu.
Mózg spełnia ten pierwszy warunek, jednak czas pozostaje nieubłagany. Sytuacja przypomina
próby ścigania się z własnym cieniem. Nigdy nie wyprzedzimy jego ruchu, a takie właśnie
wyprzedzenie byłoby tutaj konieczne. Kontrola ruchu, w określonych warunkach otoczenia,
odbywa się więc z pewnym poślizgiem względem czasu rzeczywistych wydarzeń. Obraz
świata wytwarzany przez mózg ukazuje jego stany sprzed chwili, które są potrzebne, żeby
taki model wytworzyć. A skoro tak, to jak to się dzieje, że tak rzadko obserwujemy u siebie
i innych zachowania nieadekwatne? Jakim cudem łapiemy piłkę znienacka rzuconą w naszym
kierunku?
WAŻNE! Wyniki najnowszych badań wskazują, że w trakcie rozwoju ewolucyjnego
systemów przetwarzania informacji związanych z kontrolą ruchu pojawiły się w mózgu
swoiste symulatory, których zadania polegają na wytwarzaniu stanów, będących rodzajem
przewidywania tego, co może się wydarzyć. Rzeczywista reakcja w postaci konkretnej
sekwencji ruchów jest odpowiedzią na takie właśnie przewidywanie, a bieżące potrzeby
dotyczą jedynie ewentualnej korekty adekwatnej do kolejnych informacji środowiskowych
(FRANCUZ, 2007).
Działanie emulatora oparte jest o informacje pochodzące z aktualnych perceptów oraz
uśrednionych informacji o podobnych ruchach wykonywanych do tej pory. To drugie źródło
możemy nazwać pamięcią ruchową. Nie jest do końca jasne, jakie obszary mózgu
zaangażowane są w te procesy. Wiadomo, że mechanizmy te działają nie tylko w czasie
wykonywania ruchów, ale też wtedy, kiedy tylko o nich myślimy.
Doskonalenie jakiejś określonej czynności ruchowej polega, zgodnie z tym punktem
widzenia, na takim kształtowaniu emulatora ruchowego, żeby rozbieżności pomiędzy jego
symulacją a rzeczywistymi potrzebami w realnych warunkach ruchu były możliwie jak
najmniejsze. Dlaczego więc nie zastąpić żmudnych ćwiczeń wykonywaniem mentalnych
symulacji? Może cały trening można przenieść na wygodne fotele w klimatyzowanych
salach? Niestety, jak już powiedzieliśmy, prawidłowe działanie emulatora ma podstawy
we wcześniejszych stanach percepcyjnych. Czynność nie może być całkiem wymyślona.
Takie działanie emulatora byłoby, z przystosowawczego punktu widzenia, pozbawione sensu.
Mentalny trening może więc pomagać w doskonaleniu jakiejś czynności pod warunkiem, że
generowane w nim stany będą odpowiednio często weryfikowane w trakcie rzeczywistego
działania. Wielu doskonałych sportowców na kilka chwil przed występem wyobraża sobie
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ruch, który mają wykonać. Czasem widzimy nawet objawy takiego mentalnego
przygotowania. W czasie kolejnej transmisji z zawodów lekkoatletycznych przypatrzmy się
dokładniej skoczkom w dal, wzwyż albo sprinterom przed startem. Zauważymy delikatne,
ledwie widoczne ruchy, które towarzyszą ich wewnętrznej symulacji.
Dziecko, dla którego nauka gry na pianinie jest jedynie przymusem wynikającym
z ambicji rodziców, kończy lekcję z chwilą, kiedy opuszcza pokrywę instrumentu. To, które
pokocha muzykę, zabiera ze sobą instrument wszędzie, a położone na brzegu szkolnej ławki,
stołu czy biurka palce same szukają tam klawiszy i poruszają się tak, jakby wciąż na nich
spoczywały. Gra odbywa się wtedy w głowie małego muzyka. Nietrudno zgadnąć, u którego
dziecka postępy w nauce gry na pianinie będą szybsze. Daje to pewne wskazówki
dydaktykom, zwłaszcza nauczycielom wychowania fizycznego oraz gry na instrumentach
muzycznych. Okazuje się bowiem, że wykonywanie jakiegoś ćwiczenia fizycznego jedynie
w głowie ma dobry wpływ na jakość jego wykonania w rzeczywistości. Aktywność istotnych
obszarów kory mózgowej w trakcie wyobrażania sobie czynności jest w zasadzie taka sama,
jak w czasie rzeczywistego ruchu. Wyjaśnia to także, zwłaszcza jeśli uwzględnimy rolę
neuronów lustrzanych, znaczenie pokazu, biernego uczestnictwa w wydarzeniach sportowych,
a nawet oglądania rozgrywek sportowych w przekazach telewizyjnych na jakość faktycznego
wykonania ćwiczenia. Zanim uczeń zacznie ćwiczyć koszykarski dwutakt, powinien zobaczyć
go kilka razy w wykonaniu swojego mistrza – nauczyciela wychowania fizycznego.

Ku pamięci…
Zdolność do uczenia się jest jedną z kluczowych cech układu nerwowego. To proces
zdobywania i gromadzenia doświadczeń, którego efektem jest zmiana zachowania.
Z proponowanej przez nas perspektywy, jest to proces przyswajania memów oraz ich
porządkowania w zespoły warunkujące konkretne kompetencje.
Nadal dokładnie nie wiemy, czym jest pamięć na poziomie komórkowym. Wciąż trwają
poszukiwania engramu (śladu pamięciowego), tj. grupy komórek (lub mechanizmu ich
działania) przechowujących określone informacje. Nadal nie rozumiemy, co to znaczy,
że zapamiętaliśmy np. jabłko. Czy istnieją gdzieś w korze mózgu zespoły neuronów
reprezentujące ten owoc? A może nasz mózg tworzy właściwy percept, kiedy sygnał z kory
wzrokowej spowoduje pobudzenie, jakie jest dla widzenia jabłka właśnie specyficzne?
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Prawdopodobnie nie istnieje w mózgu określone miejsce, w którym lokowane są nasze
wspomnienia. Panuje przekonanie, że informacje są zapisywane głównie w obszarach, które
zajmują się ich analizą. To dlatego uważamy, że ośrodki pamięci wzrokowej skupione są
w płacie potylicznym, a słuchowej i językowej – w płacie skroniowym. Obszarami mózgu,
z którymi wiąże się pamięć długotrwała faktograficzna, są płaty czołowe i ciemieniowe.
Pamięć proceduralna1 związana jest z móżdżkiem i prążkowiem, natomiast rola hipokampa
jest bardziej złożona. Jest on konieczny do przekształcenia świeżych wspomnień w trwałe
ślady pamięciowe. Odpowiada też prawdopodobnie za pamięć o charakterze przestrzennym.
Ciało migdałowate zarządza z kolei pamięcią emocjonalną (utajoną). Zróżnicowane
osiągnięcia w zakresie różnych rodzajów uczenia się mogą być związane z osobniczo
specyficzną wrażliwością opisanych obszarów mózgu. Co ciekawe, jakość różnych rodzajów
pamięci u tej samej osoby bywa bardzo różna.
Pamięć opisowa, ściśle związana z mową i świadomością, jest ewolucyjnie młodsza.
To dlatego właśnie ten typ pamięci wydaje się trudniejszy w obsłudze. Nasza uwaga musi
skupić się na istotnych informacjach i przetworzyć je, jesteśmy także w stanie łatwo
je zwerbalizować. Pamięć opisowa wymaga silnej motywacji i uwagi. Badania pokazują,
że płaty czołowe, z którymi związany jest ten rodzaj pamięci, rozwijają się długo. Są to części
kory,

które

dojrzewają

najpóźniej,

co

tłumaczy

problemy

z

zapamiętywaniem

faktograficznym i opisowym u dzieci. Praktycy doskonale wiedzą, że warto silnie wiązać
naukę z emocjami, szczególnie na wczesnych etapach edukacji.
Co ciekawe, informacje specyficzne dla pamięci świadomej i nieświadomej biegną
innymi drogami, które są od siebie względnie niezależne. Osoby z uszkodzonym
hipokampem, u których zaburzona jest pamięć epizodyczna (pamięć zdarzeń) i świadome
zapamiętywanie, nie mają problemu z uczeniem proceduralnym (pamięcią nieopisową), mimo
że nie pamiętają, żeby takie uczenie w ogóle miało miejsce. Z kolei osoby z chorobą
Parkinsona, u których zaburzone jest funkcjonowanie prążkowia, wykazują prawidłową
pamięć opisową, ale mają problemy z pamięcią proceduralną (nieopisową).
W trakcie nieświadomego uczenia się najczęściej wiemy, że przyswajamy jakąś
umiejętność, jednak dane, które przetwarzamy, nie są nam w pełni dostępne. Dobrym
1
Pamięć proceduralna, czyli wykonaniowa, to rodzaj pamięci związany z umiejętnością wykonywania
określonych czynności. Można wyróżniać wiele rodzajów pamięci, zależnie od kryterium, jakie przyjmiemy.
Ze względu na trwałość śladu pamięciowego możemy mówić o pamięci krótko- i długotrwałej. Mówimy
o pamięci świadomej (deklaratywnej, opisowej), kiedy w przypominaniu uczestniczy świadomy akt, i pamięci
niejawnej (nieopisowej), jeśli taki akt nie jest konieczny. Pamięć semantyczna zawiera fakty niezależne
od kontekstu, epizodyczna – informacje o zdarzeniach. Dla nas, zainteresowanych przebiegiem procesów
uczenia się, najważniejszy wydaje się podział ze względu na typ zapamiętywanych informacji.
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przykładem jest uczenie się jazdy na rowerze. Nie mamy wtedy bezpośredniego dostępu
do wielu informacji dotyczących przykładowo mechaniki mięśni i równowagi, a tym samym
trudno nam te procesy zwerbalizować. Wydaje się, że ten typ pamięci ma nieograniczoną
pojemność, wymaga mniejszej liczby powtórzeń i mniejszej motywacji.
Spośród różnych typów pamięci uwagę pedagogów zwraca pamięć robocza (working
memory, WM). Jest tak, ponieważ każda informacja, która ma być włączona w system
doświadczeń jednostki, musi przejść przez swoisty bufor tego rodzaju pamięci. Bez niej
niemożliwe byłyby rozmowa, czytanie czy dodawanie w pamięci. Pozwala ona także
na wykonywanie kilku zadań równocześnie. Jest ściśle związana z uwagą, motywacją
i świadomością. To właśnie przestrzeń pamięci roboczej stanowi nasze świadome tu i teraz.
Każda myśl, każde w danej chwili uświadomione wrażenie, emocja czy percept, mieści się
w tym chwilowym magazynie.
W literaturze fachowej funkcjonuje kilkanaście różnych modeli opisujących
funkcjonowanie pamięci roboczej. Wiemy, że jej pojemność jest mocno ograniczona, choć
klasyczne badania sprowadzają się najczęściej do stwierdzenia, że pamięć robocza może
pomieścić jednocześnie 7 (±2) elementów lub angażować się w rozwiązywanie od 2 do 3
zadań równocześnie.
Wraz z grupą współpracowników staraliśmy się określić bitową pojemność WM.
Chociaż wyniki wykazują pewną jej elastyczność, w zależności od trudności zadania, wydaje
się, że pojemność bitowa buforu WM mieści się w zakresie 30–40 bitów. To niewiele,
zważywszy na zadania, które stawia się przed uczniem podczas przeciętnej lekcji. Już sama
elokwencja i złożoność języka, jakim posługuje się nauczyciel, może powodować
przekroczenie pojemności WM. W efekcie, kiedy nauczyciel kończy zdanie (na przykład
podawaną po raz pierwszy definicję jakiegoś pojęcia), uczeń może nie pamiętać jego
początku. To samo dotyczy pytań zadawanych w czasie powtórek lub egzaminów, zwłaszcza
tych ustnych, kiedy pytany nie ma szansy ponownego wglądu w ich treść.
30 bitów to oczywiście bardzo mało. Czy może wystarczyć do tego, żeby funkcjonować
w naszym złożonym świecie? To pytanie dręczy badaczy pamięci roboczej nie od dziś.
Wygląda jednak na to, że procesy integracji informacji polegają na stosowaniu złożonych
algorytmów kompresji informacji w taki sposób, żeby bitowo cięższe pakiety przejściowo
mogły być reprezentowane przez swoje lżejsze odpowiedniki. Mechanizmy takie wymagają
zapewne treningu i odpowiedniej dojrzałości neurologicznej, stąd większe możliwości
pamięci roboczej u dorosłych. Ponadto algorytmom takim sprzyja już posiadana wiedza.
Możliwość przewidywania na jej podstawie tego, co możliwe (prawdopodobne) ułatwia
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odchudzanie kolejnych przyswajanych informacji. To dlatego zapewne łatwiej przetwarzamy
treści z obszarów, które już znamy. Algorytmy tworzone są po prostu dłużej i działają
sprawniej niż wtedy, kiedy z jakimś zakresem treści stykamy się pierwszy raz.

Tajemnice mózgu nastolatka
Drugie wielkie wymieranie neuronów kory mózgowej przypada na okres pomiędzy 5
a 17 rokiem życia i ma najprawdopodobniej ścisły związek z doświadczeniami jednostki
w tym okresie2. Ta eliminacja nadmiaru nie jest jednak rodzajem straty, choć trudno nam
to zrozumieć, jesteśmy bowiem przyzwyczajeni do tego, że zasadniczo więcej znaczy lepiej.
To część procesu dojrzewania, wybór niezbędny do tego, żeby nasz mózg mógł prawidłowo
wykonywać swoje zadania.
Dojrzewanie mózgu w tym okresie to jednak nie tylko wielkie wymieranie. Równie
ważne są pozostałe widoczne w tym czasie zmiany,. przede wszystkim wzmacnianie połączeń
i mielinizacja.
Wiele wskazuje na to, że wzmacniane są te połączenia, które odpowiadają szlakom
wykorzystywanym częściej w tym krytycznym okresie. Liczne i różnorodne doświadczenia
pozwalają wzmocnić wiele połączeń, choć oczywiście nie wszystkie. Ubóstwo bodźców
wzmacnia jedynie nieliczne szlaki.
Proces mielinizacji polega na otoczeniu pojedynczych włókiem łączących neurony
osłonką wytwarzaną przez wyspecjalizowane komórki mózgu niebędące neuronami. Osłonki
mielinowe powodują, że impulsy biegną szybciej i są precyzyjniej izolowane od pozostałych
szlaków. Zwiększa to oczywiście sprawność poszczególnych obszarów mózgu i poprawia
komunikację pomiędzy różnymi obszarami.
To ta ostatnia cecha kory jest szczególnie ważna.
WAŻNE! Okazuje się bowiem, że to nie sama szybkość przetwarzania informacji
w poszczególnych częściach mózgu decyduje o sprawnym działaniu całości, a właśnie
zdolność do synchronizacji. Sprawność ludzkiego mózgu zależy więc od precyzyjnego
przekazywania informacji pomiędzy poszczególnymi jego ośrodkami.

2

Pierwsza fala wymierania neuronów w ludzkim mózgu wiąże się z narodzinami. Następuje ono
pod koniec okresu płodowego i w pierwszych miesiącach po urodzeniu.
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Problem w tym, że poszczególne części mózgu, a nawet samej kory mózgowej
dojrzewają pod każdym względem w różnym tempie, a to oznacza, że ich związki nie mogą
być idealne. To spory kłopot, ponieważ większość najnowszych badań nad dysfunkcjami
w zakresie zdolności poznawczych daje wyniki, które wskazują na ich źródła właśnie w braku
odpowiedniej synchronizacji pomiędzy poszczególnymi obszarami.

Bezsenność nastolatka
Nastolatki mają spore problemy ze snem. Ponad połowa z nich przechodzi okresy
zaburzeń snu, które bywają bardzo różne: od uporczywej bezsenności po stany
narkoleptyczne, kiedy sen zajmuje większą część doby. Sen jest dla nas wciąż tajemniczym
procesem, a jego znaczenie poznajemy od niedawna. Wszystko, co wiemy, skłania
do myślenia o tym procesie w kategoriach zjawisk systemowych, a więc związanych raczej
z działaniem całości niż określonej części organizmu. Badania kilkunastu ostatnich lat
wykazały silny związek snu z tak różnymi procesami, jak prawidłowe dojrzewanie istoty
białej mózgu i procesy odpornościowe.
Nawet jeśli nie mamy do czynienia ze skrajnościami w okresie adolescencji, sen
stanowi często znaczny problem. Wiele wskazuje na to, że współczesny świat powoduje
wzmożenie problemów ze snem, choć trudno jednoznacznie wskazać przyczyny takiego
stanu.
Nastolatki potrzebują nieco więcej snu niż osoby dorosłe (około 9,5 godziny).
Ta stosunkowo niewielka różnica nie miałaby jednak tak poważnych następstw, gdyby nie
specyficzne dla adolescencji przesunięcie rytmu snu i czuwania. Rytm ten jest u nastolatków
przesunięty w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Stany związane z ogólnym
przygotowaniem do snu pojawiające się u dorosłych przeciętnie około godziny 22,
u nastolatków bywają spóźnione o 2–3 godziny. To oczywiście powoduje, że senność ogarnia
ich znacznie później niż ich rodziców i dorosłych opiekunów. Jeśli dodamy do tego
wywołaną zaburzeniami słabszą jakość snu i większe zapotrzebowanie na niego, stan
nastolatka około siódmej lub ósmej rano jest daleki od gotowości do działania. Aktywność
intelektualna, jakiej wymagamy w szkole, nie jest tu oczywiście wyjątkiem, a ziewanie
uczniów i kłopoty z koncentracją na porannych lekcjach nie powinny być traktowane jako
efekt zaniedbań dnia poprzedniego. Nawet bowiem, jeśli świadomy swoich potrzeb nastolatek
położy się do łóżka o 22, nie zaśnie zapewne przed północą.
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Przesunięcie rytmu dobowego
o 2-3 godziny

dorosły

nastolatek

Rys. 5. Jedną z prawdopodobnych przyczyn problemów ze snem, jakie występują u nastolatków, jest niski
poziom syntezy melatoniny. Opracowanie własne.

Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy mogą być wahania poziomu melatoniny. Jest
to stosunkowo prosta pochodna aminokwasu tyrozyny, która jest wydzielana przez niewielki
gruczoł zlokalizowany w międzymózgowiu. Wydzielana do płynu mózgowo-rdzeniowego
melatonina trafia następnie do krwi i jest rozprowadzana po całym organizmie. Melatonina
nazywana jest trollem układu hormonalnego, bo podobnie jak trolle ginie pod wpływem
światła. Wysoki poziom tego hormonu sprzyja relaksacji, rozluźnia mięśnie, spowalnia
procesy poznawcze oraz utrudnia koncentrację – jednym słowem wprowadza nas w stan
sprzyjający zasypianiu. Zmiany stężenia melatoniny w krwi obwodowej są więc dla
organizmu sposobem sterowania rytmem aktywności dobowej.
Na temat zmian stężenia melatoniny we krwi osób nastoletnich brak jednoznacznych
wyników badań. Wiadomo jedynie z całą pewnością, że organizm nastolatka produkuje jej
znacząco mniej niż mózg osoby dorosłej.
Biorąc to wszystko pod uwagę, pytanie o to, dla kogo projektowany jest rozkład zajęć
w przeciętnej polskiej szkole, jest już tylko retoryczne. Oczywiście trudno postulować jakieś
systemowe zmiany na podstawie jednego rozpoznanego fizjologicznego parametru, ale
wiedza na temat powodów ziewania nastoletnich uczniów na dwóch pierwszych lekcjach
matematyki czy języka angielskiego może nieco rozładować atmosferę.
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Układ nagrody
Pewne doświadczenia są dla nas przyjemne, chcemy je powtarzać i nie ma znaczenia,
czy przynoszą nam jakieś korzyści, czy nie. Robimy coś, ponieważ sprawia nam
to przyjemność. Uzmysłowienie sobie tego prostego faktu bywa trudne, ale też pozwala
na bardziej trzeźwe spojrzenie na wiele ludzkich działań i reakcji.
W trakcie naszej (i nie tylko naszej, bo dotyczącej wszystkich zwierząt) ewolucyjnej
przeszłości to, co wywołuje uczucie przyjemności, okazywało się także przystosowawczo
korzystne, np.: komfort, seks, dobry posiłek, poczucie bezpieczeństwa. Listę można
oczywiście wydłużać, choć już w mniej oczywiste obszary.
Dążenie do powtarzania działań prowadzących do podobnych efektów jest więc
przystosowawczo korzystne. W efekcie w mózgu naszych odległych przodków pojawiły się
obszary, które służyły właśnie do nakłaniania ich do robienia tego, co przyjemne. W taki
sposób powstał układ nagrody.
Układ nagrody jest częścią układu limbicznego i obejmuje różnorodne struktury, które
jako przekaźnika synaptycznego (substancji, która umożliwia przeskakiwanie pobudzenia
z neuronu na neuron) używają dopaminy.
Główne neurony układu nagrody umiejscowione są w tzw. polu A10 (pole brzuszne
nakrywki). Wypustki tych neuronów kierują się w stronę kory czołowej, czyli obszaru, który
jest siedliskiem naszego świadomego ja. Mogą docierać tu bezpośrednio, a wtedy
zakończenia uwalniają spore ilości dopaminy, która odpowiada między innymi za jasność
i sprawność myśli. Droga pobudzenia w stronę kory czołowej może się jednak odbywać także
z przesiadką. Impuls dociera najpierw do grupy komórek nerwowych nazywanej jądrem
półleżącym. Te neurony także kierują swoje wypustki w stronę płatów czołowych, jednak
na ich końcach wydzielana jest nie dopamina, lecz związki określane jako endogenne opioidy.
Nazwa wcale nie jest przypadkowa, budowa i działanie tych substancji przypomina związki
opiatowe, takie jak kokaina. Wypustki tych ostatnich neuronów rozgałęziają się szeroko
w korze czołowej. Uwolnione w jej okolicach substancje powodują uczucie przyjemności,
a to z kolei motywuje nas do dalszych podobnych zachowań.
U osoby dorosłej intensywne wrażenia, które wiążą się z działaniem układu nagrody,
poddawane są kontroli odpowiednio sprawnych obszarów kory czołowej. Oczywiście,
i
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nich

owe

dopaminowo-opioidowe

nagrody

są

powodem

dążeń,

jednak

prawdopodobieństwo, że takie zachowania wymkną się spod kontroli, jest zdecydowanie
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mniejsze. Wszelkie rodzaje uzależnień należy bez wątpienia połączyć z niewłaściwą kontrolą
reakcji związanych z odczuwaniem przyjemności. To właśnie dlatego uzależnienie jest
w przypadku nastolatków zarówno szybsze, jak i głębsze oraz – znacznie trudniejsze
do pokonania.
Co ciekawe i niebezpieczne zarazem, okazało się, że wrażliwość mózgu nastolatka
na substancje takie jak alkohol jest znacznie mniejsza niż u osób dorosłych. Efekty widoczne
po spożyciu podobnej dawki alkoholu są u nastolatka zdecydowanie mniej dostrzegalne.
To właśnie często zwodzi ich opiekunów.
Brak dostatecznej kontroli korowej w układzie nagrody jest też powodem odmiennego
postrzegania ryzyka. Zachowania ryzykowne często związane są z osiąganiem doświadczeń
przyjemnych. Podjęcie ryzyka lub rezygnacja z działania jest rodzajem kompromisu
pomiędzy podkorowymi i korowymi obszarami układu nagrody. Jak już wiemy, u nastolatka
kora czołowa nie jest jeszcze w pełni sprawna, więc podejmowana ostatecznie decyzja
uwzględnia raczej potencjalne korzyści i przyjemności niż związane z ich osiąganiem ryzyko.
WAŻNE! Układ nagrody w oczywisty sposób jest związany z procesem uczenia się. Jego
pozytywna reakcja powoduje motywację zarówno do zapamiętania tego, co ją wywołuje,
jak i do poszukiwań podobnych bodźców w przeszłości. Warto wiedzieć, że nic tak nie
wyzwala reakcji tego układu jak nagroda, której się nie spodziewamy. Jeśli otrzymujemy
więcej niż to wynika z przewidywań, dochodzi do silnego pobudzenia układu nagrody.
Nowość, zwroty akcji to klucze do dydaktycznego sukcesu. Oczywiście, pozostaje jeszcze
znalezienie sposobu, żeby je zastosować. To jednak zdecydowanie lepiej jest pozostawić
specjalistom i samym nauczycielom.
W mózgu poza systemem nagrody istnieją także ośrodki związane z unikaniem
doświadczeń nieprzyjemnych. Chociaż oba układy wydają się swoimi lustrzanymi odbiciami,
to na poziomie neuronalnym nie mają ze sobą nic wspólnego. Dopamina układu nagrody
wspiera proces uczenia się, wzmacniając motywację i dążenie do poszukiwania podobnych
doświadczeń w przyszłości. Kara nie wywołuje motywacji, jej unikanie zaś jest reakcją
lokalną, ściśle związaną z obecnością bodźca. Jednym słowem wywoływane karą działania
ustaną, kiedy tylko zniknie zagrożenie.
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Zakończenie
Neurodydaktyka praktyczna dopiero powstaje, a być może jej prawdziwe narodziny
mamy jeszcze przed sobą. Wiedza na temat najnowszych osiągnięć neuronauk jest wśród
nauczycieli niewielka, oceniają ją jednak jako bardzo cenną z praktycznego punktu widzenia.
Daje to podstawy do silnej i niezbędnej w tym przypadku współpracy pomiędzy praktykami
a naukowcami zajmującymi się biologią mózgu. Oczywiście, nic nie jest w stanie zastąpić
prawdziwej pasji i zaangażowania nauczyciela wychowawcy, ale wiedza z zakresu
neurodydaktyki czy – szerzej – biodydaktyki, rozumianej jako zbiór biologicznych
kontekstów kształcenia, może pokazać szkolną rzeczywistość z innej perspektywy.
Literatura rekomendowana
BAUER J., 2008: Empatia. Co potrafią neurony lustrzane. Przekł. M. GUZOWSKA-DĄBROWSKA.
Warszawa.
BUSS D. M., 2003: Psychologia ewolucyjna. Przekł. M. ORSKI. Gdańsk.
FRANCUZ P., 2007: Wyobrażenia jako wytwór aktywności mózgowego emulatora procesów motorycznych
i percepcyjnych. W: Obrazy w umyśle. Studia nad percepcją i wyobraźnią. Red. IDEM. Warszawa.
GALLESE V., KEYSERS C., RIZZOLATTI G., 2004: A unifying view of the basis of social cognition. „Trends
in Cognitive Sciences” vol. 8, no. 9.
GRABOWSKA A., 2000: Asymetria półkul mózgowych. W: Mózg a zachowanie. Red. T. GÓRSKA, A.
GRABOWSKA, J. ZAGRODZKA. Warszawa.
HARRIS J. R., 2000: Geny czy wychowanie? Co wyrośnie z naszych dzieci i dlaczego? Przekł. A.
POLKOWSKI. Warszawa.
HARRIS J. R., 2010: Każdy inny. O naturze ludzi i niepowtarzalności człowieka. Przekł. A. NOWAK. Sopot.
RAMACHANDRAN V. S., 2012: Neuronauka o podstawach człowieczeństwa. Przekł. A. BINDER, M.
BINDER, E. KOŁODZIEJ-JÓZEFOWICZ. Warszawa.
SPITZER M., 2007: Jak uczy się mózg? Przekł. M. GUZOWSKA-DĄBROWSKA Warszawa.
SZELĄG E., 2005: Mózg a mowa. W: Podstawy neurologopedii. Red. T. GAŁKOWSKI, E. SZELĄG, G.
JASTRZĘBOWSKA. Opole.
ŻYLIŃSKA M., 2013: Neurodydaktyka. Nauczanie i uczenie się przyjazne mózgowi. Toruń.

134

UPGOW – Uniwersytet Partnerem Gospodarki Opartej na Wiedzy
Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl

7
Komunikacja w szkole
Bernadeta Niesporek-Szamburska

Pytania otwierające
Czym jest komunikacja? Na czym polega jej istota i jakie pełni funkcje? Jaką rolę pełnią komunikacja
werbalna i niewerbalna? Jakie komponenty składają się na komunikację niewerbalną? Czym jest
komunikacja w szkole? Jakie modele interakcji funkcjonują w klasie szkolnej? Jaka jest rola
kierunków komunikacji dydaktycznej? Dlaczego przestrzeń odgrywa dużą rolę w komunikacji
dydaktycznej? Jakie kompetencje komunikacyjne i językowe powinien mieć nauczyciel? W jakim
stylu komunikować się z uczniami/dziećmi? Jak są wypełniane obszary aktywności werbalnej
w szkole? Czym są systemy reprezentacji zmysłowej? Jak wpływają na style uczenia się?

Wprowadzenie
Problemy komunikowania się w szkole dość długo nie zwracały uwagi badaczy.
Dopiero

gdy

w

badaniach

psychologicznych,

filozoficznych,

a

wreszcie

w socjolingwistycznych – aksjomat, że „język jest faktem społecznym”, stał się celem
dociekań badawczych, zajęto się także szkolną praktyką komunikacyjną (PUTKIEWICZ, 1990).
Zainteresowania socjolingwistów obejmowały realnych uczestników dialogu działających
w realnym świecie. Głównym przedmiotem ich zainteresowań stała się praktyka mowy
i porozumiewanie. Socjolingwistów interesowało zróżnicowanie mówienia indywidualnego
i zróżnicowanie wynikające z przynależności do różnych grup czy kultur. Istotne było
dla nich powiązanie języka jako środka porozumiewania się z czynnikami zewnętrznymi.
Takie założenia ułatwiły zajęcie się komunikacją w szkole jako jej specyficzną
odmianą, mieści się ona bowiem „między potocznym porozumiewaniem się a praktyką
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teatralną” czy też między komunikacją codzienną a instytucjonalną (PUTKIEWICZ 1990: 10;
SZTEJBERG, 2001: 91). Codzienne porozumiewanie się obejmuje bowiem swobodne
kreowanie zdarzeń, a teatralne – realizowanie wyraźnie wyznaczonych ról wykonawców
i odbiorców oraz ich instytucjonalizacji. I z jednym, i z drugim mamy do czynienia w szkole.
Proces komunikowania w szkole przebiega w określonej grupie społecznej – w klasie
szkolnej, czyli w zespole składającym się z uczniów i nauczyciela (zespół nauczycieli).
WAŻNE! Uczniowie, zwykle w tym samym wieku, uczą się według określonego programu,
a ich poziom zaawansowania w edukacji – jest ten sam (OKOŃ, 1966). Proces ten ma
wyznaczone określone cele dydaktyczne – przekazanie określonej dawki wiedzy
i umiejętności uczniom, dlatego możemy go nazwać komunikacją dydaktyczną. Jest ona
realizowana w celowo wydzielonych miejscach i w określonym czasie.
„Charakteryzuje się więc swoistymi parametrami przestrzennymi, czasowymi i określonym
repertuarem sytuacji społecznych. Cechują ją bezpośredni kontakt nadawców i odbiorców
przekazu oraz tożsamość czasu przekazywania i odbioru” (PUTKIEWICZ, 1990: 11).

Czym jest komunikacja?
By precyzyjnie określić komunikację dydaktyczną, należy rozpocząć od ustalenia
istotnych cech komunikacji „bezprzymiotnikowej”. Żyjąc w społeczeństwie, obcujemy
z ludźmi i ze światem – jesteśmy skazani na porozumiewanie z innymi, „nikt [bowiem] nie
może się nie komunikować” (WATZLAWICK, 1967). Jej istotą jest zdarzenie, nawiązywanie
łączności między ludźmi za pomocą postrzeganych zmysłowo środków – różnych znaków
językowych i pozajęzykowych.
Takie wzajemne oddziaływanie na siebie jednostek społeczeństwa nosi nazwę
interakcji,

stąd

komunikowanie

między

ludźmi

w

jego

najbardziej

typowej,

niewyspecjalizowanej postaci, nosi nazwę komunikacji interakcyjnej. Ludzie w interakcji
wymieniają między sobą treści, by jak najlepiej ze sobą współdziałać, uzgadniać wzajemne
zachowania i realizować cele wyznaczone przez jednego lub obu jej uczestników.
Komunikacja bowiem jest nie tylko przesyłaniem sygnałów czy przekazywaniem informacji,
lecz zarazem ustanawianiem pewnych stosunków między ludźmi (LALEWICZ, 1975).
By zachowana była wzajemność i porozumienie obu stron, powinno dojść w czasie interakcji
do tzw. sprzężenia zwrotnego (zmiany ról nadawania treści), a przekazywane znaki powinny

136

Komunikacja w szkole

stanowić kod znany wszystkim jej uczestnikom (NĘCKI, 2000; MIKUŁOWSKI POMORSKI,
2012).
Bez komunikowania nie byłoby człowieka, społeczeństwa, kultury. Sam termin
komunikacja jest wieloznaczny, bardzo pojemny i różnie definiowany. Jednak podstawowe
rozumienie samego pojęcia (łac. communicatio) odnosi się do przekazywania informacji, idei,
emocji, porozumiewania się, które prowadzi do wspólnoty przez wzajemne oddziaływanie
(KOPALIŃSKI, 1985; GOLKA, 2008).
„Komunikowanie pełni różne funkcje. Powstało wiele propozycji ich wyodrębniania
(np. […] Harolda D. Lasswella, Johna R. Searle’a i in.), z których najbardziej głośna i trwała
jest koncepcja Romana Jacobsona bezpośrednio dotycząca funkcji języka” (GOLKA, 2008: 4).
Według większości badaczy istota komunikacji polega na przekazywaniu informacji,
tworzeniu łączności z innymi ludźmi (także oddziaływaniu na innych), pomaganiu
w zrozumieniu siebie, innych i otaczającego świata, tworzeniu interakcji i koordynacji
działań, tworzeniu kultury, przekazywaniu doświadczeń i tradycji społecznej (GOLKA, 2008).

Komunikacja to:

Przekazywanie informacji

Budowanie łączności z innymi

Pomoc w zrozumieniu siebie, innych i świata

Tworzenie interakcji i koordynacji działań

Tworzenie kultury (w tym przekazywanie
tradycji i doświadczeń społecznych)

Rys. 1. Istota komunikacji (za: GOLKA, 2008)

Proces komunikowania się jest zwykle przedstawiany za pomocą modeli teoretycznych:
najprostszych, obejmujących jedynie nadawcę, przekaz i odbiorcę, nieco bardziej złożonych,
wreszcie niezwykle skomplikowanych, uwzględniających niemal wszystkie czynniki
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wpływające na proces komunikowania, jak czynniki społeczno-kulturowe, psychiczne,
techniczne, polityczne i gospodarcze.
We wspomnianej już teorii Romana Jakobsona, tzw. modelu podwójnego, wyróżnia się
sześć składników konstytutywnych aktu komunikacji i odpowiadających im sześć funkcji
języka:
Kontekst (f. poznawcza)
Komunikat (f.poetycka)
Nadawca

Odbiorca

(f. emotywna)

(f. konatywna)
Kontakt (f. fatyczna)
Kod (f. metajęzykowa)

Rys. 2. Schemat aktu komunikacji według R. Jacobsona (za: JAKOBSON, 1976).

Według tego modelu mówiący (nadawca) kieruje komunikat do adresata (odbiorcy).
„Aby komunikat był efektywny, musi on być zastosowany do kontekstu (czyli musi coś
oznaczać), […], konieczny jest kod w pełni lub przynajmniej w części wspólny dla nadawcy
i odbiorcy (albo innymi słowy – dla tego, kto »koduje« i tego, kto »dekoduje« komunikat);
na koniec musi istnieć kontakt – fizyczny kanał i psychiczny związek między nadawcą
i odbiorcą, umożliwiający im obu nawiązanie i kontynuowanie komunikacji” (JAKOBSON,
1976, T.2: 81).
Jakobson dosyć mgliście zarysowuje w swym schemacie sam kontekst komunikacyjny.
Pod tym terminem rozumie zarówno referencję (to, do czego odsyła komunikat), jak też
otoczenie znaku językowego (tzn. komunikaty należące do tego samego zbioru), natomiast
prawie nieobecna jest w nim – istotna dla komunikacji – sytuacja. Tymczasem konkretne
warunki towarzyszące komunikacji – sytuacja komunikacyjna – pełnią istotną rolę podczas
porozumiewania się. Można wydzielić w niej następujące aspekty:
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Aspekt kulturowy
(wierzenia, wartości,
symbole
danej
społeczności)

Aspekt fizyczny
(miejsce, atmosfera,
temperatura,
światło)

Sytuacja
komunikacyjna

Aspekt historyczny
(odwoływanie się
do przeszłości)

Aspekt
psychologiczny
(sytuacja
oficjalna/ nieoficjalna,
odnoszenie się
do siebie)

Rys. 3. Schemat sytuacji komunikacyjnej (źródło własne).

WAŻNE! Sprawną, właściwie prowadzoną komunikację powinien też cechować określony
cel, komunikaty jasne i precyzyjnie sformułowane, adekwatne do czasu i miejsca, a także
dostosowane do odbiorcy. Dobrze sformułowany komunikat zachowuje spójność
i wewnętrzną logikę, komponenty werbalne współbrzmią w nim z niewerbalnymi – gesty,
mimika oraz postawa ciała zachowują zgodność ze słowami.

W schemacie Jakobsona brakuje także mocniejszego uwypuklenia roli kanału
przekazu, wyraźnego oznaczenia procesu kodowania i dekodowania przekazu1, a co
najważniejsze – nie ma na nim sprzężenia zwrotnego, które pozwala stwierdzić, że role
nadawcy i odbiorcy mogą być zamienne (DOBEK-OSTROWSKA, 2002) i że dopiero informacja
zwrotna określa, w jakim stopniu odebrany przekaz zgadza się z nadawanym (por. BOWMAN,
1999). Taka wymiana ról (kiedy nadawca staje się odbiorcą, a odbiorca – nadawcą) jest
jednym z aksjomatów komunikacji społecznej, nadawca i odbiorca zawsze bowiem działają
w interakcji (TRYJARSKA, 2000). Wraz z ich udziałem na komunikację oddziałują: ich wiedza,
doświadczenia, kultura w jakiej żyją i emocje.
WAŻNE! Skuteczna komunikacja, czyli porozumienie, pojawia się, gdy istnieje zgodność
między intencjami nadawcy a intencjami przypisanymi mu przez odbiorcę.

1

Znaczenie komunikatu może być inne dla nadawcy, a inne dla odbiorcy, tworzy się w mózgach, a to już
może być trudne do wyobrażenia na schemacie.
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Wiadomość może zostać przekazana poprzez kanał – środek przekazu wiadomości.
Kanał może być słowny (mówiony, pisemny), niewerbalny oraz zapośredniczony (jest to np.
komunikacja przez internet).
Po drodze przekaz komunikatu może być także narażony na szumy informacyjne
(wewnętrzne – niedyspozycje nadawcy lub odbiorcy, zewnętrzne – zakłócenia dźwięku,
obrazu, a także semantyczne – np. użycie wyrazu w złym znaczeniu) (MORREALE, SPITZBERG,
BARGE, 2007).
Po uwzględnieniu dostrzeżonych przez badaczy komponentów schemat komunikacji
mógłby wyglądać następująco:

Rys. 4. Schemat komunikacji (za M. ARGYLE, 2002).

Człowiek

porozumiewa

się

zawsze.

Komunikacja

może

mieć

charakter

komplementarny (wzajemnie się uzupełniający) lub symetryczny. W interakcji uzupełniającej
jeden z jej uczestników przyjmuje zawsze pozycję dominującą, a drugi się podporządkowuje.
Przykładami interakcji uzupełniających, niesymetrycznych są relacje matki i dziecka,
lekarza i pacjenta, a także nauczyciela i ucznia (SZTEJNBERG, 2001). W komunikacyjnych
interakcjach symetrycznych zachowania jednego uczestnika komunikacji odzwierciedlają
zachowania drugiego – wtedy partnerzy nawzajem naśladują swoje zachowania: grzeczność
wywołuje grzeczność, a agresja – agresję (TRYJARSKA, 2000).
Jak już wspomniano, dla procesu porozumiewania istotne jest każde zachowanie
człowieka – werbalne i niewerbalne (WATZLAWICK i wsp., 1967), ponieważ wszystko z jego
otoczenia może być źródłem informacji i interakcji (BALON, MIGNOT, 2008).
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Komunikacja werbalna i pozawerbalna
Oddzielenie komunikacji werbalnej od pozawerbalnej jest niemożliwe. W kontakcie
z drugą osobą postrzegamy je całościowo jako nieodłączne części komunikacji
interpersonalnej – dwustronnej wymiany informacji między ludźmi. „Komunikacja werbalna
dotyczy przekazu informacji za pośrednictwem języka. […] Komunikacja niewerbalna
charakteryzuje się przekazywaniem informacji za pomocą »języka ciała« […]” (SZTEJNBERG,
2001: 25)2. W rzeczywistości uczestnicy komunikacji zmieniają rodzaje oraz środki
informacji i wykorzystują całkowity system komunikowania, by zapewnić sobie skuteczność.
Wykorzystują więc słowa – wypowiedziane i zapisane, głos – jego intonację, emfazę i siłę,
pozasłowne i pozagłosowe środki wyrazu – mimikę, gesty, ruchy ciała, postawy.
Dla sprawnej komunikacji jest istotne, by pomiędzy wszystkimi jej aspektami była pełna
zgodność.
Współcześnie wiadomo, że część niewerbalna pełni w komunikacji istotną rolę.
Z badań Alberta Mehrabiana (1972) wynika, że tylko 7% całości przekazu realizujemy
za pomocą słów, 38% – przekazujemy za pomocą głosu, a na język naszego ciała przypada
aż 55% informacji zawartych w przekazie (MEHRABIAN, 1972). Choć badaniom Mehrabiana
nie do końca można zaufać, bo dotyczyły one jedynie przekazów niespójnych, faktem jest,
że przynajmniej w 65–75% komunikacja między ludźmi jest niewerbalna (OGER-STEFANINK,
1987).
Udział rodzaju przekazu w komunikacji według Mehrabiana

7

55

38

przekaz werbalny
przekaz głosowy niewerbalny
przekaz niewerbalny

Wykres 1. Udział procentowy różnych rodzajów przekazu (według MEHRABIANA, 1972).
2

Zasadniczo komunikacja pozawerbalna jest dalej rozczłonkowana na komunikację niewerbalną
i komunikację parawerbalną. Często jednak używa się terminu komunikacja niewerbalna na oznaczenie
komunikacji pozawerbalnej.
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Pierwsze komunikaty dziecka są przecież niewerbalne, sygnalizuje ono doskonale swoje
potrzeby oraz uczucia, np.: gdy jest głodne, ssie palec, gdy jest mu niewygodnie, popłakuje,
wierci się i wygina, podczas gdy pierwsze słowa wypowiada dopiero koło 12. miesiąca życia.
Potem także „nasze ciało »mówi«: trzęsiemy się ze strachu, dusimy – z wściekłości,
wykrzywiamy się z bólu, czerwienimy – ze wstydu, jesteśmy nadęci z powodu dumy […] itd.,
ubrania »mówią« […]. Wystrój wnętrza »mówi«” (BALON, MIGNOT, 2008: 151). Każda
społeczność ma też określony kod gestykulacyjny, choć nie istnieje uniwersalna retoryka tego
kodu. Zależy on bowiem od norm kulturowych i indywidualnych doświadczeń człowieka.
Działanie takiego kodu bywa natychmiastowe, wszak oddziałuje na emocje i nie zawsze jest
pod kontrolą nadawcy3.
Na komunikację pozawerbalną składają się:
− czynniki społeczno-personalne: wygląd zewnętrzny, zapach, status społeczny (prezencja,

efekt pierwszego wrażenia),
− czynniki prozodyczne i paralingwistyczne: ton, barwa głosu, jego wysokość, natężenie
i modulacja, także tempo mówienia, parawerbalne aspekty mowy,
− komunikacja proksemiczna: kontakt dotykowy, postawa osób względem siebie, postawa
ciała, zachowanie przestrzenne, dystans, aranżacja przestrzeni,
− komunikacja kinezyjna: gestykulacja i inne ruchy ciała,
− mimika: wyraz twarzy, czynniki mimiczne: brwi i czoło, oczy (kontakt wzrokowy), uszy
i nos.
Ważną rolę wśród nich odgrywają kinezyka i mimika. Gesty i ruchy współtowarzyszące
komunikacji – czasem wraz z mimiką – przynależą do różnych kategorii w zależności od
spełnianych

przez

nie

zadań.

Ze

względu

na

funkcje,

jakie

pełnią,

można

je podzielić następująco:

3

Np. wyrażenie ironii, zniecierpliwienia.
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Emblematy:
zastępowalne
terminem werbalnym,
np. gesty
przeczenia
i zgody

Regulatory:
towarzyszą
wypowiedzi,
np. podanie ręki

Afektatory:
odzwierciedlają
intensywność
odczuwanych emocji

Komunikaty
kinezyjne

Ilustratory:
obrazują to,
o czym
mówimy

Adaptatory:
pomagają
przystosować się
do sytuacji
rozmowy

Rys. 5. Podział komunikatów kinezyjnych (NĘCKI, 2000)4.

Gest, mimika, intonacja głosu, a nawet pauza w istotny sposób wspomagają pełne
zrozumienie komunikatu przez młodych odbiorców w klasie. Już sama prezencja nauczyciela,
jego ubiór, mogą wyrażać szacunek wobec odbiorcy i sprzyjać uwiarygodnianiu
wypowiadanych treści. Z kolei akcentowanie przez nauczyciela własnego stosunku do treści
wypowiedzi, „nadawanie możliwie osobistego i emocjonalnego tonu – związanego z funkcją
ekspresyjną języka – ukierunkowuje jego zachowania językowe na umiejętną ekspresję
własnej osobowości i ekspresję roli nauczyciela” (SIKORSKI, 2010: 161). Stosowne
wykorzystanie pozawerbalnych systemów komunikacyjnych wzmacnia wszystkie przejawy
komunikacji dydaktycznej. Na przykład, uśmiech nauczyciela jako znak przekazania uczniom
dobrych emocji oraz ciepła pozytywnie wpływa na wzajemne relacje, skinięcie głową może
stanowić komunikat akceptujący, a gesty (ruchy rąk) mogą świadczyć o zaangażowaniu
i zainteresowaniu nauczyciela, a także służyć wizualizacji przedstawianych teorii. Równie
istotny jest kontakt wzrokowy ucznia i nauczyciela, świadczy bowiem o słuchaniu i uwadze
uczestników dialogu. Komunikacja pozawerbalna w szkole decyduje często o właściwym
odkodowaniu i odebraniu przez ucznia intencji komunikatu werbalnego nauczyciela.
Do porozumiewania służy również przestrzeń. To ona narzuca nam określony rodzaj
zachowań. McLuhan stwierdził nawet, że nasza „terytorialność”, jest przedłużeniem nas
4
Przykładem emblematu jest kciuk uniesiony w górę (co oznacza dobrze), a także pokazanie języka
za plecami nauczyciela. Stosuje się je, gdy komunikacja werbalna jest utrudniona lub niemożliwa. Ilustratory
wykorzystuje np. wędkarz pokazujący rękami wielkość złowionej ryby. Regulatory kierują przebiegiem
rozmowy przez obniżenie siły głosu, zastosowanie intonacji pytającej, wymiany spojrzeń, gdy chcemy oddać
głos rozmówcy. Adaptatory pomagają osiągnąć najbardziej komfortową pozycję konwersacyjną przez przyjęcie
odpowiedniej pozycji ciała, np. poprawianie się na krześle, przestępowanie z nogi na nogę. Afektatory
odzwierciedlają emocje, mogą to być np. częste zmiany postawy ciała, pocieranie nosa.
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samych – ja rozciąga się na przedmioty (BALON, MIGNOT, 2008: 158). Inaczej rozmawiamy
w

przytulnym

pokoju,

inaczej

w

dużym

pomieszczeniu,

a

jeszcze

inaczej

w klasie. To, jakie miejsce zajmuje człowiek przy stole, wywiera wpływ na jego postawę
i przebieg rozmowy (COLLINS, 2002). Istotne też będzie zachowanie określonego dystansu –
odpowiedniego do sfery kontaktu. Z badań wynika, że człowiek wykorzystuje swoją
przestrzeń, aby zapewnić sobie bezpieczeństwo i rozwój. Każde osobiste pole składa się
z wnętrza (środka) i z tego, co na zewnątrz; ma sfery prywatne i sfery publiczne. W związku
z tym ludzie porozumiewają się, stosując co najmniej 4 dystanse: intymny, osobniczy,
społeczny i publiczny – im krótszy dystans, tym kontakt jest bardziej intymny, im dłuższy –
tym bardziej publiczny (HALL, 2005; por. strefy dystansu na rys. 6). Na dystans potrzebny
do komfortowej komunikacji wpływają kultura, dane demograficzne i cechy osobiste
komunikujących się: innej przestrzeni potrzebuje Europejczyk z Europy Wschodniej, a innej z
basenu Morza Śródziemnego, jeszcze innej będzie potrzebował Japończyk. Ludzie z miasta
radzą sobie z dystansem komunikacyjnym inaczej niż ci ze wsi; kobiety – inaczej niż
mężczyźni; młodsi – inaczej niż starsi.
Dystans intymny
(0-45 cm)
Dystans osobniczy
(45-120 cm)
Dystans społeczny
(120-360 cm)
Dystans publiczny
(360-750 cm)
Dystans VIP
(<750 cm)

Rys. 6. Strefy dystansu fizycznego (HALL, 2005)

Dla komunikacyjnych funkcji proksemiki istotne znaczenie ma też podział przestrzeni
na trwałą, na pół trwałą i nietrwałą (RAPAPORT, 1982). Przestrzeń trwała odnosi się
do charakterystycznego zaaranżowania pomieszczeń według spełnianych przez nie funkcji.
Już ta definicja wskazuje, że zlokalizowanie komunikacji szkolnej odnosi się do takiej
właśnie przestrzeni – do klasy. Przestrzeń na pół trwała odnosi się do umiejscowienia
przedmiotów, takich jak meble, rośliny, tablice, obrazy – w najbliższym otoczeniu. To one
mogą wytyczać granice oraz akcentować znaczenie przestrzeni, często też stanowią
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przedłużenie naszej osobowości. Jedną z jej ważniejszych komunikacyjnych funkcji jest
wyznaczenie

stopnia

zaangażowania

lub

zdystansowania

się

osób

korzystających

z przestrzeni. Dlatego tak ważna jest aranżacja ławek w klasie i wyznaczenie miejsca
(lub granic) przestrzeni nauczyciela, by uczniowie poczuli się w tym miejscu dobrze,
by zachęcało ono do komunikacji. Według sugestii niektórych badaczy korzystne jest
regularne zmienianie przez uczniów miejsc w klasie ustawionej w „szóstki” (por. rys. 7).
Pozwala to na wykształcenie różnych relacji interpersonalnych, a także na zdobycie
umiejętności zmieniania perspektywy tego, co się dzieje w klasie (SMITH, 1997).
Dla stworzenia właściwej atmosfery w przestrzeni klasy istotne jest także zawieszenie
przejrzystych plansz i plakatów na ścianach czy bezpieczne ustawienie roślin, a w trakcie
komunikacji werbalnej – stosowanie pokazu i wizualizacji5.
Przestrzeń nietrwała to ta, która bezpośrednio otacza nasze ciało, każdy z nas
postrzega ją jako własną „osobistą”. Jej wymiary mogą być różne w zależności od stanu
emocjonalnego, statusu czy płci (LEATHERS, 2009). Nie powinny być przekraczane
w stosunku do uczniów, choć znaczącą rolę w komunikacji dydaktycznej odgrywa dotyk, np.
dotknięcie ramienia ucznia może mieć działanie uspokajające, zaś zmniejszenie odległości
między uczniem a nauczycielem może wpłynąć na zwrócenie uwagi tego pierwszego
na czynności wykonywane podczas lekcji (RĘBIŚ, 1998).

Rys. 7. Aranżacja ławek w klasie (w tzw. „szóstki”; za: SMITH, 1997).

Komunikacja niewerbalna wspomaga komunikację językową lub zastępuje mowę,
jednak najważniejszą jej funkcją jest wyrażanie odczuć i emocji. Udowodniono, że mimika
wyrażająca główne emocje, jak gniew, szczęście, zaskoczenie, strach, smutek oraz niesmak
jest uniwersalna – taka sama w różnych kulturach. Pozwala to na trafne odczytanie emocji
5

Mogą one być całkowicie skuteczne w połączeniu z komunikacją werbalną. Wprowadzenie informacji
wizualnej w komunikacji dydaktycznej jest też podyktowane chęcią porozumienia się z uczniami o przewadze
preferencji wzrokowej (o systemach reprezentacji zmysłowej uczniów w podrozdziale 6.6.).
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bez znajomości kodu językowego, którym posługuje się partner rozmowy (ARONSON,
WILSON, AKERT, 1997).
Komunikacja werbalna z kolei polega na przekazywaniu komunikatów za pomocą
języka. Wyróżnia się dwie formy komunikacji werbalnej – ustną i pisemną – obie
wykorzystywane są w szkole6. W większości sytuacji międzyludzkich dominuje forma ustna
– jako mówienie (nadawanie komunikatów dźwiękowych) i słuchanie (odbiór komunikatów
dźwiękowych). Rozmowa jest wszak podstawowym sposobem komunikacji. Właściwe
słuchanie jest bardzo istotnym elementem sprawnej komunikacji7. Pomaga ono łagodzić
nieporozumienia, współpracować, podejmować trafne decyzje, ma więc niewątpliwy wpływ
na możliwość osiągnięcia sukcesu w życiu.
Do form komunikacji pisanej należy: pisanie (transmisja komunikatów graficznych)
i ciche czytanie (recepcja komunikatów graficznych). Komunikacja pisana ma wiele zalet:
można dokładnie przemyśleć jej treść, ująć w niej konkretne dane, jest trwała, dokładna
i staranna. Jednocześnie jednak niesie ze sobą wysokie ryzyko nieporozumienia, ponieważ
brak bezpośredniego kontaktu nie daje możliwości sprzężenia zwrotnego. Nie umożliwia
także modyfikacji wypowiedzi przez uwzględnienie reakcji odbiorcy.
Ze wszystkimi formami komunikacji werbalnej, występującymi w określonej specyfice,
mamy do czynienia w szkole.
Zadanie 1, s. 165.

Specyfika komunikacji dydaktycznej
W świetle powyższych rozważań
WAŻNE! Komunikacją dydaktyczną w szkole możemy nazwać proces wymiany
wiadomości, informacji itp. za pomocą odpowiednich znaków w kanale komunikacyjnym
(werbalnym i niewerbalnym) pomiędzy nadawcą a odbiorcą, którymi są nauczyciel
i uczeń/uczniowie.

6

Niektórzy badacze wyróżniają jeszcze formy mieszane, np. głośne czytanie, zapisywanie mowy,
tłumaczenie (por. KIDA, 2000).
7
Na temat słuchania – por. rozdział 7. Słuchanie – zaniedbany aspekt komunikacji szkolnej.
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W relacji edukacyjnej, która opiera się na wykorzystaniu do procesu kształcenia
zdarzenia komunikacyjnego, czyli dyskursu8, komunikacja nabiera szczególnego znaczenia
i charakteru.
WAŻNE! Dyskurs dydaktyczny to swoista wymiana aktów mowy między nauczycielem
a uczniem lub uczniami w procesie nauczania i przekazywania wiedzy w sytuacji lekcji
szkolnej.
„Podstawową kategorią dyskursu dydaktycznego jest dialog, czyli interakcja JA–TY
lub JA–WY oraz MY–TY lub MY–WY, odbywająca się podczas lekcji w klasie”
(SKOWRONEK, 1999: 13), czyli w specyficznym układzie sytuacyjnym, z określonymi
nadawcą i odbiorcami, osadzonymi w rolach podlegających dość ścisłym normom zachowań.
Można je przedstawić za pomocą schematu:

JA – nauczyciel

TY, WY – uczniowie
ze zmianą ról n-o

MY – uczniowie

ONI – reszta klasy

Rys. 8. Schemat komunikacji w klasie (za: ŻYDEK-BEDNARCZUK, ZELER, 1996).

Komunikacja w formie mówionej – w dialogu – w założeniu toczy się między
wszystkimi jego uczestnikami, ale w klasie komunikowanie kształtuje nauczyciel 9, zwłaszcza
w przypadku lekcji tradycyjnej – podczas frontalnej pracy uczniów. Porozumiewanie się
podlega wtedy kontroli nauczyciela: to on jest nadawcą lub głównym odbiorcą, to na jego

8

Dyskurs rozumiany jest jako zdarzenie komunikacyjne (DIJK VAN, 2001: 10) czy też zdarzenie tworzące
tekst (RICOEUR, 1989: 75).
9
Zawsze też występują w nim ONI – niebiorący udziału w dialogu uczniowie. Struktura każdej klasy
szkolnej traktowana jako układ określonych pozycji, jakie zajmują w niej poszczególni uczniowie, jest
jednocześnie wyrazem panujących wśród nich stosunków interpersonalnych. Przebywając w klasie szkolnej,
uczniowie znajdują się w stanie ciągłego oddziaływania na innych i jednocześnie podlegają takim
oddziaływaniom ze strony klasy. Wzajemne wywieranie na siebie wpływu zachodzi podczas nawiązywania
kontaktów bezpośrednich, w procesie wykonywania przydzielonych zadań, a także w trakcie trwania sporów itp.
(ZABOROWSKI, 1964).
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wezwanie i przy jego aprobacie nadawcą staje się uczeń 10, co przy oficjalności,
konwencjonalności i rytualizacji sytuacji komunikacyjnej prowadzi do stereotypizacji
kontaktu (najczęściej bezpośredniego – werbalnego i pozawerbalnego: paralingwalnego
i niewerbalnego, por. GRABIAS, 1994: 224). W komunikacji szkolnej mamy bowiem
do czynienia z asymetrią ról, często nawiązującą do „manipulacyjnego wzorca
komunikowania”, ponieważ nadawca-nauczyciel kieruje działaniami odbiorcy-ucznia
w sposób ukryty (RITTEL, 1993: 58). Badacze piszą nawet o pozornej dialogowości, gdyż
uczniowi nie pozostawia się swobody podczas mówienia (MYRDZIK, 1997; SYNOWIEC,
2005)11. Szkolna sytuacja komunikacyjna jest więc bardzo specyficzna, a zachowania jej
uczestników różnią się zdecydowanie od innych zachowań werbalnych. „Stanowi ona swoisty
typ oficjalnej sytuacji instytucjonalnej, konwencjonalnej i zrytualizowanej” (SKOWRONEK,
1999: 15). Role nauczyciela i ucznia są utrwalone, nierównorzędne, co wpływa na sposoby,
metody, cele i wzorce interakcji, także na proporcje mówienia uczestników dyskursu.
Według Flandersa nauczyciel zajmuje podczas tradycyjnej lekcji dwie trzecie czasu
mówienia (JANOWSKI, 1989). Oznacza to, że uczniowie nie są dopuszczani w pełni do głosu,
a nawet są nieświadomie hamowani w swej aktywności w ramach przydzielonej im roli
odpowiadania na pytania, zaś nauczyciel sprawuje „władzę nad mową” (JANOWSKI, 1989).
Taki model, w którym nauczyciel pełni rolę autorytarną i brak możliwości wzajemnego
porozumiewania się uczniów, nosi nazwę modelu (A) ześrodkowanego na nauczycielu
(COHEN, MANION, MORRISON, 1999). W modelu tym wyraźnie wyeksponowana zostaje
informacyjno-organizatorska funkcja komunikacji – z naciskiem na przekazywanie
wiadomości, a także na stawianie pytań i poleceń, znika zaś jej funkcja motywacyjno-inspirująca, nastawiona na zaangażowanie uczniów i ich poczucie wspólnotowe.
Komunikowanie staje się hierarchiczne, zwrócone pionowo (wertykalnie): najczęściej „z góry
w dół” (od nauczyciela do ucznia), rzadziej – „z dołu do góry” (od ucznia do nauczyciela).
Jak widać, już samo ukształtowanie tradycyjnego dyskursu dydaktycznego utrudnia
komunikację, a autentyczny, naturalny dialog, niezależnie od wielu reform edukacji

10

Rzadko dochodzi do wymiany zdań między samymi uczniami (jedynie w ramach tzw. grupowej formy

pracy).
11

Odpowiedź ucznia ma zawsze zaprogramowany cel, często też formalnie zmusza się
go do nienaturalnych odpowiedzi „całym zdaniem”. H. Synowiec pisze: „Z pozorów szkolnej konwersacji
(»mówienie do nauczyciela«) zdają sobie sprawę sami uczniowie, stwierdzając: »Nie rozmawiamy, to tylko pani
zadaje pytania, a my odpowiadamy«” (SYNOWIEC, 2005: 183).
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zakładających przejście do paradygmatu dialogu12 czy dialogowego konstruowania wiedzy
(KLUS-STAŃSKA, 2000), jest w szkole trudny do osiągnięcia.
WAŻNE! Prawidłowa komunikacja polega na koncentrowaniu uwagi na partnerze,
na sobie samym i na przekazywanych treściach, a skupienie się na jednym z elementów
(w szkole celem jest najczęściej transmisja wiedzy) powoduje pojawienie się trudności
i barier, które wyhamowują aktywność odbiorcy i jego mowę eksploracyjną13.
Dlatego w szkole powinny funkcjonować także inne modele interakcji, oparte
np. na pracy w grupach czy w parach. Do takich należą: model (B) nauki aktywnej czy (C)
nauki aktywnej planowanej niezależnie oraz model (D) grupy ześrodkowanej na zadaniu.
W modelach:
−

nauki aktywnej (B) – mającym miejsce najczęściej podczas zajęć praktycznych –
informacja zwrotna płynie w obu kierunkach; możliwa jest dyskusja i współpraca
między nauczycielem oraz uczniami, a także pomiędzy samymi uczniami; nauczyciel
może dodatkowo pełnić funkcję eksperta, a samo komunikowanie przebiega poziomo
(horyzontalnie);

−

nauki aktywnej planowanej niezależnie (C) – aktualnym podczas pracy w małych
grupach, komunikacja zachodzi głównie pomiędzy uczniami (komunikowanie
horyzontalne), ale też między uczniami i nauczycielem, który prawie zawsze odgrywa
rolę eksperta;

−

w modelu grupy ześrodkowanej na zadaniu (D) nie występuje struktura hierarchiczna:
uczniowie i nauczyciel skoncentrowani na doprecyzowaniu i rozwiązaniu zadania,
działają na zasadach współpracy.
Inne modele interakcji wykorzystywane w czasie lekcji to: (E) model wykładu –

dyskusji,

z

nauczycielem

kierującym

zdobywaniem

wiedzy

przez

ucznia

(przez odpytywanie), często dopuszczający rywalizację między uczniami. Stosowany jest
także przebiegający bez interakcji model pracy niezależnej (F), kiedy uczniowie
samodzielnie – każdy indywidualnie – rozwiązują zadania ( SZTEJNBERG, 2001).

12

Paradygmat dialogu – zasadniczym ideałem ucznia w takim paradygmacie edukacji (w opozycji
do paradygmatu odgórnego przekazu oraz nieograniczonej ekspresji) jest człowiek aktywny i podmiotowy –
myślący, przeżywający i poszukujący sensu (MIRSKI, 1996).
13
Mową eksploracyjną – inaczej: mową potoczną lub wyjaśniającą, nazywa D. BARNES (1988) taki
rodzaj komunikacji, w której uczniowie biorą udział w poszukiwaniu informacji i w której dochodzi
do częstszych dyskusji zarówno między uczniami i nauczycielem, jak też między samymi uczniami.
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W modelach B, C, D mamy do czynienia z komunikacją wielokierunkową (horyzontalną)
najczęściej przebiegającą w grupie. Nauczyciel, choć bardzo ważny, jest tylko jednym
ze źródeł informacji. W modelu

E

komunikacja jest dwukierunkowa (wertykalna), nadawca

i odbiorca zmieniają się rolami, następuje między nimi sprzężenie zwrotne. Model

A

prezentuje komunikację jednokierunkową (wertykalną), kiedy nauczyciel jest zawsze
nadawcą, a uczeń – tylko odbiorcą. Wreszcie – model

F

nawiązuje do komunikacji

intrapersonalnej, brak w nim interakcji. Polega na wewnętrznej rozmowie ze sobą, uczeń staje
się jednocześnie nadawcą i odbiorcą (np. podczas samodzielnego uczenia się lub dawania
sobie instrukcji).
Role wyodrębnionych kierunków komunikacji dydaktycznej – kierunku pionowego
i poziomego, są wielorakie. I tak komunikacja o charakterze wertykalnym, najczęściej
formalna, skierowana w dół, przepływa pomiędzy pracownikami i ich przełożonymi w celu
osiągania założonych celów, przekazania informacji i poleceń, a kiedy płynie ku górze –
informuje o osiągnięciach i o stopniu wykonanych zadań. W szkole kierunek wertykalny
komunikacji powinien doprowadzić do:
−

„przekazania zasad dotyczących zachowania uczniów w klasie;

−

stosowania różnorodnych metod najkorzystniejszych dla uczniów i efektywnego
wykorzystywania środków dydaktycznych;

−

decydowania o formie nauczania (frontalna, grupowa, w parach, praca indywidualna)
w zależności od stawianych celów nauczania;doskonalenia umiejętności intelektualnych
uczniów […];

−

oceniania postępów uczniów […];

−

ciągłego dostarczania motywacji do nauki […];

−

zachęcania uczniów do aktywności;

−

wprowadzania i stosowania odpowiednich nagród i kar […];

−

informowania uczniów o strategiach uczenia się […]” (SZTEJNBERG, 2001: 94).
Z kolei komunikacja dydaktyczna o charakterze horyzontalnym, pojawiająca się

w pracy grupowej i przebiegająca między członkami tej samej grupy, niesie wiele korzyści,
m.in. umożliwia uczniom:
−

wzajemne uczenie się od siebie;

−

wzrost aktywności własnej;

−

zachowanie własnego tempa pracy;

−

naukę wspólnego podejmowania decyzji;

−

współpracę;
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−

rozwój samodzielności i poczucie własnej wartości;

−

zdobycie doświadczeń podczas dyskusji i mówienia.
Nauczycielom komunikacja pozioma pozwala zaś na swobodne poruszanie się po klasie

i zmianę perspektywy w zdarzeniu komunikacyjnym oraz na lepszą obserwację pracy
pojedynczych uczniów

(SZTEJNBERG, 2001).

Komunikacja pozioma powinna być

wykorzystywana w szkole coraz szerzej, jako że chętnie i samorzutnie korzystają z niej sami
uczniowie w porozumiewaniu się za pomocą nowych mediów14.

Style komunikowania w szkole
Ze względu na wagę jak najczęstszego dopuszczenia w komunikacji dydaktycznej
modeli komunikacyjnych B, C,

D

oraz komunikacji poziomej istotne jest zwrócenie uwagi

na style porozumiewania się nauczyciela z uczniami. Bowiem „specyfiką każdego spotkania
dydaktycznego jest ciągłe konfrontowanie się dwóch stron swoistego dialogu – nauczyciela
i ucznia. Można powiedzieć, że każdorazowe spotkanie jest właściwie przychodzeniem
»osoby do drugiej osoby«” (WŁODARCZYK, 2007: 11). Zdarzenia w dyskursie dydaktycznym,
inicjowane przez nauczycieli „przychodzących do ucznia”, tworzą dobrą atmosferę
i pozytywny klimat do uczenia. Uczniowie są aktywni, wykazują zainteresowani nauką, nie
nudzą się i chętnie współpracują. Interakcje w takiej sytuacji przebiegają harmonijnie,
bez większych zakłóceń, przynosząc zadowolenie obu stronom, tym bardziej, że sami
uczniowie osiągają wtedy częściej dobre wyniki. Jeśli natomiast między nauczycielem
a uczniami powstają napięcia, mogą one wywołać pewien rodzaj psychologicznej blokady
utrudniającej przyswajanie wiedzy z danego przedmiotu i zniechęcającej do przedmiotu czy
do szkoły w ogóle.
Postępowanie uczącego w znacznej mierze zależy od obranego na początku drogi
zawodowej własnego stylu pracy, zależnego od wiedzy i świadomości nauczyciela 15. Nauki
psychologiczne odwołują się do pojęcia stylu kierowania i na podstawie badań
eksperymentalnych wyróżniają trzy style kierowania klasą szkolną16: autokratyczny,
demokratyczny i liberalny (WŁODARSKI, MATCZAK, 1997). Nauki o komunikacji posługują

14

Rozpowszechniając tzw. edukację rówieśniczą (peer learning, por. TAPESCOTT, 1998).
Styl pracy nauczyciela opisywany jest jako powtarzający się sposób postępowania nauczyciela
z uczniami, dotyczący stosunku do ucznia, metod postępowania z nim oraz sposobu wyrażania sankcji (por.
PRZETACZNIKOWA, 1979: 561).
16
W literaturze wyróżnia się zdecydowanie więcej klasyfikacji stylów kierowania. Więcej podziałów
można znaleźć w opracowaniu SZTEJNBERGA (2006).
15
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się klasyfikacją uzależnioną od koncentrowania się na odpowiednich składnikach aktu
komunikacji i wyróżniają style komunikowania: egocentryczny (koncentracja nadawcy
na sobie), instrumentalny (koncentracja na zadaniu, treści) i allocentryczny (koncentracja
na odbiorcy) (ŚWIĘTOCHOWSKI, 1994)17.
Egocentryczny styl komunikowania odpowiada autokratycznemu stylowi kierowania
pracą ucznia: komunikaty skoncentrowane są wyłącznie na osobie nadawcy. Nauczyciel nie
uwzględnia innej perspektywy poznawczej, stosuje metody podające, wykłada, ogranicza
swobodę poszukiwań i możliwość wyboru działania przez uczniów. Nie słucha swego
odbiorcy, nie dopuszcza go do głosu, wymaga natychmiastowego posłuszeństwa, krytykuje,
wydaje komendy i rozkazy. Jest władczy, tłumi propozycje i sugestie pojawiające się
w zespole uczniowskim Sam ustala moment rozpoczęcia i zakończenia rozmowy oraz kieruje
jej przebiegiem. W kontaktach nauczyciela autokraty z uczniami dominują polecenia,
rozkazy, żądania, krytyka, nagany i uwagi.
Instrumentalny styl komunikacji odpowiada demokratycznemu stylowi pracy.
Komunikaty są w tym stylu skoncentrowane na przedmiocie (zadaniu). Przejawia się
to w obustronnej wymianie argumentów, w uważnym słuchaniu odbiorcy, w dążeniu
do

uzgodnienia

stanowisk,

pragnieniu

zdobycia

pełnych

informacji

potrzebnych

do porozumienia. Styl ten staje się podstawą komunikacji w rozwiązywaniu różnego rodzaju
sytuacji problemowych. Wyraża się w stosowaniu metod aktywizujących, w zachęcaniu ich
do podejmowania samodzielnych decyzji i twórczych działań, a opiera w relacjach z uczniami
na uczuciu sympatii i zaufania. W kontaktach nauczyciela demokraty z uczniami dominują
pytania, pochwały, zachęty, prośby, apele, nagrody, omawianie osiągnięć oraz przedmiotów
wspólnych zainteresowań.
Komunikowanie się w stylu allocentrycznym odpowiada liberalnemu stylowi pracy.
Nauczyciel jako nadawca łatwo poddaje się wtedy perswazji i sugestiom odbiorcy, chętniej
słucha niż mówi, dostosowuje swoje wypowiedzi do potrzeb odbiorcy, prosi o rady i chętnie
ich słucha, domaga się informacji zwrotnych. Stwarza uczniowi materialne warunki do pracy,
choć sporadycznie ingeruje w jego sprawy, pozwala decydować o celach, treściach, metodach
i formach edukacji, co często przekłada się na problemy wychowawcze z uczniami, które
zakłócają prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego.
17

Dodatkowe informacje na temat kształtowania się stylu komunikacyjnego nauczycieli przedstawia
Sztejnberg, odwołując się do badań holenderskich, opartych na opisie wpływu dwóch wymiarów zachowań
ludzkich na komunikację: a) wpływu – włączającego dominację lub uległość wobec odbiorcy, b) bliskości –
nakierowanej na współpracę lub jej brak. Wykorzystanie tych dwóch wymiarów na osiach współrzędnych
pozwala na elastyczną, możliwą do przedstawienia graficznego, reprezentację interpersonalnego aspektu
zachowań nauczyciela (SZTEJNBERG, 2006: 161–167).
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Charakterystyka poszczególnych stylów komunikowania się i stylów kierowania pracą
uczniów pozwala na wskazanie stylu instrumentalnego (wspartego na demokratycznym stylu
kierowania) jako najkorzystniejszego w procesie nauczania i wychowania.
Nowoczesna pedeutologia wyróżnia także style nauczania – efektywne oddziaływania
nauczycielskie w procesie edukacji. Badacze wyróżniają style: kierowniczy, terapeutyczny i
wyzwalający. Określenie stylu nauczania w znacznej mierze zdeterminowane jest celami
kształcenia, jakie sobie stawia nauczyciel, jego postrzeganiem swojej roli w stosunku do
ucznia i tego, co właśnie dla ucznia jest najważniejsze (szerzej por. FENSTERMACHER, SOLTIS,
2000).
I tak nauczyciel pracujący w stylu kierowniczym sprawnie organizuje proces uczenia
i kieruje nim, zachowując się „niczym wykwalifikowany menedżer”. Główny nacisk kładzie
na zdobywanie przez uczniów kompetencji i sprawności. Nauczyciel pracujący w tym stylu
to doskonały metodyk, mający jasny obraz wiedzy i umiejętności, których przyswojenie jest
warunkiem zdobycia przez ucznia określonych osiągnięć także w zakresie komunikowania
się.
Styl terapeutyczny nauczyciela polega na dotarciu do ucznia, pielęgnowaniu jego
osobowości i wspomaganiu jego rozwoju – „w podejściu terapeutycznym nauczyciel
charakteryzuje się empatią. Wspomaga rozwój osobniczy indywidualnych uczniów. Ułatwia
im osiąganie wyższych szczebli samorealizacji, zrozumienia siebie i akceptacji.
Psychoterapia, psychologia humanistyczna, filozofia egzystencjalna wytyczają ów styl,
nakierowany głównie na rozwój niezafałszowanej osobowości ucznia. Proces ten przebiega
poprzez sensowne – z punktu widzenia danego ucznia – doznania pedagogiczne”
(FENSTERMACHER, SOLTIS, 2000: 15). Nauczyciel, pracując w tym stylu, troszczy się o jakość
i charakter relacji z uczniami. Wspiera ich zdolności, przekonuje, by posługiwali się
odkrywaną wiedzą, interpretowali ją – w zgodzie ze swym światem znaczeń, umacniając
w ten sposób własne poczucie tożsamości i sensu. Stąd styl ten można nazwać także „stylem
wspierającym”.
Pracując w stylu wyzwalającym – nauczyciel uczy myśleć krytycznie i refleksyjnie –
„wyzwala umysł ucznia”, wprowadzając go jednocześnie głęboko w zasoby wiedzy. Główny
nacisk kładzie na ukształtowanie przymiotów umysłu ucznia. Nauczyciel stara się nieustannie
dostarczać uczniom informację zwrotną, pomaga rozwinąć wiarę w swe możliwości
i ukształtować pozytywną samoocenę. Styl ten opiera się na założeniu, że to, co trafia
do umysłów uczniów może być niezauważone, zapomniane, zapamiętane na krótko; ale może
– w zależności od uformowania szkolnych zdarzeń – zadziwić, sprowokować do refleksji,
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wytworzyć nowe informacje i pomysły. Może też zostać opracowane szczegółowo,
powiązane w sensowną całość z czymś innym (np. powiązanie zorganizowania tematycznych
wystawek zbiorów uczniowskich z czytaniem konkretnej lektury).
WAŻNE! Żeby skutecznie uczyć we współczesnej szkole, nauczycielowi potrzebna jest
wiedza o stylach komunikowania się, stylach pracy i nauczania. Potrzebna mu także
umiejętność posługiwania się najkorzystniejszymi w nauczaniu: instrumentalnym stylem
komunikowania i demokratycznym stylem kierowania, oraz wszystkimi trzema stylami
nauczania (kierowniczym, terapeutycznym i wyzwalającym). Umożliwiają one nauczanie
efektywne i etyczne, różnicowane w zależności od zespołu uczniów, jednostek
o specjalnych potrzebach czy celu, który chcemy osiągnąć. Wiedza o stylach
komunikowania się i nauczania pozwala zastanowić się nad własnym stylem pracy, pozwala
też przemyśleć cele edukacyjne pod kątem tego, co jest najważniejsze dla uczniów.

Obszary aktywności werbalnej w komunikacji dydaktycznej
Komunikacja werbalna to komunikacja oparta na słowie. Aby wszystkie, wymienione
już wcześniej rodzaje komunikacji werbalnej (ustnej i pisemnej), przyniosły zamierzony
skutek, osoby muszą się wykazać w komunikowaniu umiejętnościami:
− mówienia (i przekonywania),
− czytania,
− słuchania,
− pisania,
język bowiem w swej odmianie mówionej i pisanej stanowi narzędzie porozumiewania się,
a zarazem służy jako instrument myślenia i interpretacji otaczającej rzeczywistości.
Specyfika szkolnej komunikacji polega jednak na tym, że jedna część jej uczestników –
uczniowie – jest dopiero w trakcie opanowywania tych umiejętności. Druga strona –
nauczyciele – muszą wziąć ten fakt pod uwagę. Ich zachowania językowe powinny więc być
dostosowane do poziomu językowego uczniów. Koniecznością jest też dbałość nauczyciela
o kulturę języka, a w szczególności o eliminowanie błędów językowych (także w sferze
wymowy), o jasność i zrozumiałość wypowiedzi, o jednoznaczność stosowanych pojęć
i klarowność przekazywanych poleceń18.

18

Więcej na ten temat w rozdziale 8. Kultura języka w szkole.
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W aspekcie pragmatyczno-językowym, jeśli lekcję szkolną uznamy za makroakt mowy
(lub za zespół uporządkowanych mikroaktów mowy nauczyciela i uczniów), połączony pod
względem treści jednym tematem i ograniczony rozmiarami czasowymi, nauczyciel – jako
inspirator i centralna postać – będzie się w tych granicach posługiwał różnymi aktami mowy:
będzie przekazywał uczniom wiedzę, pytał, wydawał polecenia, zakazywał czegoś, coś
obiecywał, groził, radził, wartościował, witał i żegnał uczniów, dziękował i przepraszał.
WAŻNE! W założeniach komunikacji dydaktycznej chodzi jednak o to, by także uczniowie
wchodzili w pełni w komunikacyjne role i by tym samym doskonalili swe umiejętności
w mówieniu, czytaniu, pisaniu i słuchaniu.
Kształcenie komunikowania się dziecka/ucznia zostało wpisane w dokumentach
programowych (dotyczących edukacji językowej) w takie same obszary aktywności
werbalnej, jakie dotyczą sprawnej komunikacji, a mianowicie: w słuchanie, mówienie,
czytanie i pisanie. Mówienie i pisanie dotyczą operacji nadawczych, a słuchanie (rozumienie
tekstów) i czytanie – odbiorczych. „Nabywanie sprawności w mówieniu i w pisaniu,
w słuchaniu i w czytaniu ma charakter rozwojowy, [nieciągły – B.N.S.], toteż kształcenie ich
powinno uwzględniać możliwości ucznia, fazę jego rozwoju, jego wiedzę o świecie, zasób
jego doświadczeń” (PAWŁOWSKA, 2002: 54), by zbyt szybkie podniesienie wymagań nie stało
się przyczyną niepowodzeń.
Skuteczna komunikacja dydaktyczna w klasie wiąże się z opanowaniem przez uczniów
umiejętności wypowiadania się i słuchania. W kształcenie umiejętności słuchania
i rozumienia, ćwiczonej od urodzenia dziecka w sposób naturalny, wiele doświadczeń wnosi
rodzina. W szkole umiejętność słuchania powinna być rozwijana, zwłaszcza słuchanie
aktywne z podtrzymaniem kontaktu z odbiorcą19. Dla doskonalenia tej kompetencji poleca się
także wykorzystywanie codziennego słuchania nauczyciela czytającego książki, zwłaszcza
takich tekstów, z którymi młodszy uczeń nie poradziłby sobie samodzielnie, zwykle bowiem
rozumie więcej, niż umie wyrazić. Czytanie przez dorosłego rozwija też wszystkie aspekty
kompetencji czytelniczych – słuchanie (z komentowaniem) głośno czytanego tekstu prowadzi
do rozwijania umiejętności samego czytania.
5.2. Mówienie jest tą formą ekspresji werbalnej, która w życiu wykorzystywana jest
najczęściej. Język używany w szkole nie stanowi jednak wyłącznie przedłużenia języka,
którego dziecko używało w domu. We wczesnych latach dziecka – w sferze życia rodzinnego

19

Por. rozdział 7. Słuchanie – zaniedbany aspekt szkolnej komunikacji.
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– dorośli brali na siebie odpowiedzialność za rozpracowanie znaczeń słów i działań
językowych dziecka. W szkole sytuacja się zmienia, komunikacja nabiera specjalnych cech,
choć dalej – „rozwój i doskonalenie mowy dzieci” powinny się wiązać przede wszystkim
„z tworzeniem sytuacji w sposób naturalny wyzwalających chęć mówienia i umożliwienie
wypowiedzi przez dostarczenie odpowiedniego słownictwa” (CZELAKOWSKA, 2010: 122).
W związku ze specyfiką dyskursu szkolnego D. Klus-Stańska rozróżnia dwa podejścia
do kształcenia kompetencji komunikacyjnej w zakresie mówienia w szkole:
−

podejście komunikacyjno-osobotwórcze – realizujące w pełni wszystkie wyznaczniki
programowe dotyczące sprawności komunikacyjnej. W tym podejściu szkoła tworzy
„na tyle zróżnicowane i wielorakie sytuacje mówienia, by możliwe było używanie
języka w całym bogactwie sposobów, form i intencji”, uruchamia wszystkie funkcje
języka (KLUS-STAŃSKA, NOWICKA, 2005: 82). Jest ono jednak rzadko praktykowane
przez nauczycieli;

−

podejście redukcyjno-formalne (instrumentalne) – mówienie traktowane jest jako
„nośnik informacji (o językowej funkcji informacyjnej), pozwalający kontrolować
przebieg

lekcji”

przywiązaniem

(KLUS-STAŃSKA,
do

formalnej

NOWICKA,

poprawności

2005:

78)20,

systemowej,

ze

szczególnym

ubóstwem

sytuacji

komunikacyjnych, brakiem zgody na język osobniczy ucznia: na język dziecięcy, także
na gwarę (jeśli pierwszym językiem dziecka jest gwara)21. To podejście ciągle stanowi
dość powszechną praktykę, choć nie stwarza „warunków dla rozwoju możliwości dzieci
jako narratorów, informatorów czy autonomicznych uczniów” (WOOD, 2006: 164). Jeśli
dodatkowo mówienie traktowane jest jako wypowiedź podlegająca ocenie, zwłaszcza
pod kątem zgodności z normą, na którą zwraca uwagę nauczyciel, wiąże się
z poczuciem zagrożenia, uczeń z obawy przed ośmieszeniem wybierze milczenie. Aby
umożliwić myślenie i rozwijanie kompetencji komunikacyjnej, „nauczyciel musi
zrezygnować z władzy nad przestrzenią języka w szkole” (DAGIEL, 2002: 43).
Według zapisów programowych dziewięciolatek powinien już czytać poprawnie,
płynnie, biegle i wyraziście. W kolejnych latach dziecko pogłębia umiejętność czytania
ze zrozumieniem (i ten proces trwa do końca okresu edukacji). Jednak w szkole czytanie
„zaczyna się jawić [dziecku – B.N.S.] jako nudnawa czynność zbiorowa, gdy wszyscy czytają
20

Uczeń stosunkowo rzadko praktykuje w szkole język mówiony w charakterystycznej dla niego postaci:
z elementami paralingwistycznymi (gest, mimika, intonacja, modulacja głosu), z większą swobodą w zakresie
poprawności, większym udziałem ekspresywizmów.
21
Szkoła nie godzi się na język potoczny, choć jest to pierwszy język ucznia, stanowiący dominujący styl
mówienia, istotny ze względu na znaczenie w rozumieniu świata przez dziecko, stanowiący jednocześnie punkt
odniesienia dla odmiany oficjalnej (BARTMIŃSKI, 1992: 38).
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te same, z reguły mało zajmujące teksty, zachowując jednakowe myśli na temat poznawanej
treści” (KLUS-STAŃSKA, NOWICKA, 2005: 14), gdy „uczy się” liter tych uczniów, którzy już
je znają oraz gdy do czytania uczniom o wysokiej sprawności systemowej służą teksty ubogie
leksykalnie i tematycznie. Tymczasem „w zależności od sposobu, w jaki dziecko zostaje
od samego początku wprowadzone w świat pisma, będzie ono nadawało czytaniu różne
znaczenia” (KLUS-STAŃSKA, NOWICKA, 2005: 21). Uczeń jest gotowy bez przymusu
pokonywać techniczne i językowe trudności, gdy czuje, że świat pisma wnosi nowe znaczenia
i wartości w jego życie.
Uczenie się czytania ma także swój znaczący udział w kształceniu logiki dedukcyjnej
i myślenia abstrakcyjnego: podczas opanowywania tej czynności uczniowie „muszą się
zastanawiać nad strukturami językowymi. W rezultacie ich wiedza o słowach ulega
»obiektywizacji«. Czytają o rzeczach, których nigdy nie doświadczyli, a które mogą mieć
hipotetyczny, wyimaginowany bądź abstrakcyjny charakter. W tym celu muszą używać
języka oraz rozumieć go bez pomocy wskazówek kontekstowych, jakie występują w mowie”
(WOOD, 2006: 167). Dlatego sprawność w czytaniu odgrywa znaczącą rolę w kształceniu
pełnej kompetencji komunikacyjnej.
Umiejętność czytania łączy się najczęściej z umiejętnością pisania – przez związek
z odmianą pisaną języka, przygotowuje też do sprawnego korzystania z różnorodnych
materiałów dydaktycznych w formie pisanej, jak np. podręczniki22.
Uczeń przychodzi do szkoły z umiejętnością posługiwania się mową. W szkole
opanowuje język pisany, który jest dla niego nowym językiem. Pisanie jest dla dziecka
trudne, między innymi przez brak prostego związku między pisemną a ustną formą języka.
Niewątpliwą trudnością do pokonania jest aspekt techniczny zapisu nowej odmiany języka:
dekodowanie dźwięków mowy i ich transpozycja na znaki graficzne, a nieco później –
poprawność stylistyczno-ortograficzna. W szkole przykłada się wielką wagę do jakości
techniczno-ortograficznej nauki pisania, często jednak „nadmierna koncentracja na piśmie
jako graficznym zapisie” bywa „dysfunkcjonalna wobec pisania jako ekspresji własnych
myśli” (KLUS-STAŃSKA, NOWICKA, 2005: 49), a więc także wobec własnego języka.
Wiadomo też z doświadczeń edukacyjnych, że „niedoskonałość techniczna nie zamyka
możliwości zredagowania […] wypowiedzi, która spełni wymogi pragmatyczne, nie
przeszkodzi też dziecku, które zdecydowanie chce nawiązać z kimś kontakt za pośrednictwem
pisma” (KLUS-STAŃSKA, NOWICKA, 2005: 47).
22

Na temat technik czytania ze zrozumieniem por. D. KRZYŻYK: Czytanie ze zrozumieniem (2005). Por.
też rozdział 4. Podręcznik szkolny.
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W sprawnym pisaniu wyróżnia się poza aspektem technicznym aspekt formalny
i pragmatyczno-twórczy. Aspekt formalny wiąże się z umiejętnością redagowania prostych
tekstów zgodnych z kulturową konwencją i wzorcami gatunkowymi. Aspekt pragmatyczno-twórczy ujmuje funkcjonalny sens umiejętności pisania: wyrażenia siebie, oddziaływania
na odbiorcę, brania pod uwagę innego punktu widzenia i odmiennego sposobu myślenia czy
wreszcie – podtrzymania komunikacji. Ze względu na wagę tego aspektu w opanowaniu
sprawności pisania pozytywną tendencją jest przekraczanie wąskich szkolnych motywów
i dawanie dzieciom szansy, by ich teksty były wypowiedziami w autentycznej interakcji
(dyskursie szkolnym) i miały szerszego odbiorcę23.
Trudności w uzyskiwaniu sprawności na tym poziomie mogą wynikać z braku
świadomości różnic między językiem mówionym i pisanym oraz z wymagań tworzenia
za pomocą środków językowych sytuacji, które w ustnej komunikacji byłyby wiadome
i oczywiste. Często jeszcze dziesięciolatek pisze tak, jak mówi, traktując pismo jako
techniczną możliwość zapisu, w czym utwierdza go odmiana młodzieżowa, zwłaszcza
ta stosowana w mediach elektronicznych (np. SMS-y). W komunikacji szkolnej
wykorzystanie wcześniejszych (mówionych) doświadczeń dziecka w nauce pisania jest
jednak możliwe i psychologicznie uzasadnione (por. BULA, NIESPOREK-SZAMBURSKA, 2004).
Zadanie 2, s. 165.

Systemy reprezentacji zmysłowej i style uczenia się w komunikacji
dydaktycznej
Każdy uczeń przyswaja wiedzę w specyficzny dla siebie sposób, w swoim stylu uczenia
się, określanym jako „spójny zestaw zachowań i działań, za pomocą którego każdy człowiek
podchodzi do nauki” (DUNN, DUNN, 1993: 13). Tylko część z tych zachowań może się
znaleźć w kręgu oddziaływań nauczyciela. W procesie komunikacji dydaktycznej ważną rolę
odgrywają bowiem systemy reprezentacji zmysłowej uczestników komunikacji24, czyli
systemy „filtrów”, które decydują o preferencji w odbieraniu informacji ze świata
zewnętrznego, a więc także o sposobach jej dekodowania.

23

Uczniowie muszą czuć potrzebę pisania do kogoś, kto odpowie, a także czuć potrzebę wyrażenia tego,
co sami czują lub myślą.
24
Nazywane też systemami modalności sensorycznej (TARASZKIEWICZ, ROSE, 2005).
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WAŻNE! Nauka opanowywana podczas porozumiewania się przebiega za pomocą
zmysłów: wzroku, słuchu, dotyku, węchu i smaku. To one pozwalają rozpoznać najbliższe
otoczenie i środowisko w specyficzny dla każdego sposób. Pewne osoby (także uczniowie)
są bardziej wrażliwi na bodźce wzrokowe, słuchowe lub czuciowe.
Wyróżniamy bowiem trzy podstawowe systemy reprezentacji – wzrokowy, słuchowy
i kinestetyczno-czuciowy. Uczniowie rzadko reprezentują jeden typ modalności sensorycznej,
można jednak podjąć próbę określenia „preferowanego zmysłu” u danej osoby
(TARASZKIEWICZ, ROSE, 2005). Zwykle cechuje się ona charakterystycznym zachowaniem,
sposobem mówienia, używanym słownictwem. Wiedza o różnych systemach modalności
sensorycznej staje się niezbędna, jeśli nauka w klasie ma się opierać na pełnym porozumieniu
z uczniami, na takim mówieniu do nich, by jak najlepiej rozumieli i dekodowali
komunikaty25. Umożliwia ona rozpoznanie systemów reprezentacji swoich uczniów –
swoistych map, dzięki którym nadawca-nauczyciel łatwiej trafi do swych odbiorców.
Dbałość o jakość komunikacji z uczniem oznacza więc podjęcie próby poznania nie
tylko jego zainteresowań i problemów, ale także tego, jak młody człowiek przyswaja nowe
wiadomości. Już sama świadomość zróżnicowanych stylów uczenia się uzmysłowia
nauczycielowi, że każdy uczeń zdobywa wiedzę i umiejętności w inny sposób, nie zawsze
zgodny z jego oczekiwaniami i z jego własnym stylem. Tę świadomość (i wiedzę) może także
wykorzystać podczas indywidualizacji nauczania, ponieważ łatwiej dostosuje strategię
komunikowania się do stylu uczenia się konkretnego wychowanka. A jeśli dodatkowo
w miarę wcześnie pomoże samym uczniom w rozpoznaniu, zrozumieniu, a potem rozwijaniu
preferencji, ułatwi i uprzyjemni im naukę własną.
Opracowania naukowe ukazują wiele metodologii i związanych z nimi narzędzi, które
określają style w procesie uczenia się26. Znanych jest ponad 70 modeli określających
preferencje podczas uczenia się. Te najczęściej wykorzystywane są oparte na zmysłach
i percepcji, na różnych mechanizmach poznawczych oraz na emocjach i temperamencie
uczniów.
Do najbardziej znanych modeli poznawczych, a jednocześnie odpowiadających
współczesnej wiedzy na temat procesów zachodzących w mózgu, należą ujęcia cykliczne,
uwzględniające wielość bodźców w procesie uczenia się. Cykliczny model uczenia się jest

25

Więcej na temat integracji sensorycznej por.: MASS, 1998.
Bogata jest literatura w języku angielskim na ten temat. W języku polskim można polecić opracowania
A. SMITHA (1997) i R. FISHERA (1999a, 1999b).
26
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najprostszym z możliwych, bo „przewiduje: zaplanowanie działania, jego wykonanie i ocenę
efektów” (SMITH, 1997: 53; GAJEWSKI, 2005). Znanym przykładem jest model D. Kolba,
w którym efektywna nauka sprowadza się do rozwijania w sobie zdolności i umiejętności
w trakcie czterech etapów:
− konkretnego doświadczania,
− refleksyjnej obserwacji,
− tworzenia uogólnień i wniosków,
− aktywnego eksperymentowania.

Rys. 9. Cykl Kolba (GAJEWSKI, 2005).

W procesie uczenia się badacz wyróżnia cztery podstawowe czynności, które w różnych
konfiguracjach występują u uczących się. Są to: odczuwanie, obserwacja, myślenie, działanie.
W ich układzie Kolb zidentyfikował cztery podstawowe style uczenia się, będące kombinacją
czterech umiejętności (czynności) z dominacją jednej z nich.
Najczęstszy styl uczenia się reprezentuje uczeń przyswajający (obserwuje i myśli,
teoretyk, dotyczy 35–40% populacji), który lubi stawiać pytania typu: co (Co jest przyczyną,
a co skutkiem?). Jest on zdolny do tworzenia teoretycznych modeli, indukcyjnego
rozumowania, planowania, zainteresowany abstrakcyjnymi ideami, cierpliwy.
Kolejny styl uczenia się (30% populacji) – syntetyzujący (myśli i działa, aktywista),
charakteryzuje ucznia, który często stawia pytania typu: jak (Jak to działa? Jak to się stało?).
Jego siłą jest praktyczne wykorzystywanie pomysłów, potrafi skoncentrować się
na dedukcyjnym rozumowaniu, podjąć decyzję, przystosować się. Ma dość sprecyzowane
zainteresowania.
Uczeń dociekliwy, o zmyśle analitycznym (obserwuje i odczuwa, obserwator), oraz
uczeń dostosowujący się (działa i odczuwa, pragmatyk) występują w klasie podobnie często
(obejmuje 15–20% populacji). Pierwszy lubi stawiać pytania typu: dlaczego (Dlaczego to tak
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wygląda?). Ma bogatą wyobraźnię, sporo nowych pomysłów, zwraca uwagę na różnice,
patrzy na problemy z różnych punktów widzenia, ma szerokie zainteresowania kulturalne, jest
otwarty. Drugi – często czyni założenia typu: jeżeli... (Jeżeli coś zmienię, jakie będą tego
następstwa?),

jego

najsilniejszą

stroną

są

konkretne

działania,

ma

zdolność

do podejmowania ryzyka, umie kierować pracą, sprawdza się w zaskakujących sytuacjach,
intuicyjnie rozwiązuje problemy, jest praktyczny27.
Łatwiejszy do diagnozowania preferencji uczniów jest model mieszany Kennetha i Rity
Dunnów, w którym duży nacisk położono na czynniki decydujące o preferowanym stylu
uczenia się, jak: otoczenie materialne, emocje, osobowość, zdrowie, środowisko społeczne.
Każdy z nich zawiera elementy istotne dla określenia indywidualnego stylu. Wzajemny
wpływ układu wszystkich czynników na ucznia (np. wśród czynników otoczenia
materialnego: światło, dźwięk, temperatura, układ i rodzaj wyposażenia pokoju) określa jego
preferencje (por. SMITH, 1997: 51–52).
Niewątpliwie

jednym

z

największych

osiągnięć

w

zakresie

opracowania

i doskonalenia stylów uczenia było wykorzystanie przez uczących modelu wielorakiej
inteligencji H. Gardnera. Badacz wysunął sugestię, że inteligencja człowieka występuje
w

różnych

postaciach,

odpowiadających

głównym

dziedzinom

kultury,

a

więc

w rzeczywistości mamy do czynienia z inteligencją wieloraką. Jego zdaniem inteligencja to
intelektualna zdolność człowieka do efektywnej pracy umysłowej oraz do rozwiązywania
problemów społecznych. Jej konsekwencją jest zdolność do tworzenia problemów, co stwarza
możliwości poznania i przyswojenia nowej wiedzy. Rozróżnia on osiem rodzajów
inteligencji: lingwistyczną, matematyczną i logiczną, wizualną i przestrzenną, muzyczną,
interpersonalną,

intrapersonalną,

kinestetyczną

i

przyrodniczą

(naturalistyczną)28.

Do zbadania typów inteligencji oraz określenia ich rozkładu u poszczególnych uczniów klasy
służy specjalny kwestionariusz (por. SMITH, 1997: 64–66). Jego przeprowadzenie poszerza
wiedzę nauczyciela na temat kognitywnych preferencji uczniów – ich słabych i mocnych
stron. Zróżnicowane profile intelektualne uczniów powinny zadecydować o rezygnacji
27

Inny z cyklicznych modeli uczenia się, tzw. 4MAT, stworzony przez B. McCarthy, wykorzystujący
aktywność obu półkul mózgowych, został opisany w: KOŁODZIEJ, NIESPOREK-SZAMBURSKA, 2008: 69, 84–85.
28
H. Gardner opisuje je następująco, inteligencja: lingwistyczna, pozwala komunikować się za pomocą
języka, wzorów i systemów; matematyczna i logiczna, pozwala posługiwać się relacjami pojęć abstrakcyjnych
i rozumieć je; wizualna i przestrzenna – umożliwiają postrzeganie obrazów, przekształcanie ich i odtwarzanie
z pamięci; muzyczna – pozwala tworzyć i rozumieć znaczenie dźwięków, oznacza też wrażliwość emocjonalną;
interpersonalna – umożliwia rozpoznawanie i odróżnianie uczuć i zamiarów innych ludzi; intrapersonalna –
pozwala rozpoznawać uczucia i tworzyć swój dokładny model psychiczny; kinestetyczna – pozwala posługiwać
się z największym mistrzostwem swym ciałem lub jego niektórymi partiami, oznacza uzdolnienia manualne,
ruchliwość; przyrodnicza – pozwala odróżniać, klasyfikować i wykorzystywać cechy środowiska – najlepiej
w środowisku naturalnym (por. GARDNER, 2002).
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nauczyciela z jednego stylu nauczania dla wszystkich – na rzecz bardziej dopasowanego
do indywidualnych potrzeb, prowadzącego do pełnego porozumienia w dyskursie
edukacyjnym.
Do teorii inteligencji wielorakiej nawiązuje wyraźnie oparty na zmysłach i percepcji
model uczenia się Memletics (nazwa pochodząca od: memory i athletics). W modelu tym
wyróżnia się siedem podstawowych stylów uczenia się: wizualny (z preferencjami dla
obrazów i rozumienia przestrzennego, wzroku); dźwiękowy (z nastawieniem na dźwięk
i muzykę, wykorzystujący słuch); słowny (z preferencjami dla słowa mówionego i pisanego);
fizyczny – kinestetyczny (wykorzystujący ciało, ręce, ruch, dotyk); logiczny – matematyczny
(z preferencjami do wykorzystania logiki i racjonalnego rozumowania); społeczny –
interpersonalny (z preferencją dla uczenia się w grupach bądź też z innymi ludźmi);
indywidualny – intrapersonalny (z tendencją do samodzielnego uczenia się i samokształcenia)
(GAJEWSKI, 2005).
WAŻNE! Wiedza o stylach uczenia się, o systemach reprezentacji zmysłowej zmusza
do przemyślenia sposobu, w jaki nauczyciele zajmują się przedmiotami i tematami, oraz
w jaki kreują komunikację w klasie. Jeśli uczniowie nie są w stanie uczyć się w sposób
sugerowany przez nauczyciela, wtedy powinien on nadać komunikacji cechy właściwego dla
nich stylu, dostosować formę komunikatu do ich preferencji zmysłowych, co oznacza,
że powinien przedstawiać wprowadzaną przez siebie wiedzę w różnych strategiach i w wielu
formach organizacyjnych. Uczeń zaś świadom swoich preferencji dotyczących uczenia się,
będzie skuteczniej i z większą przyjemnością rozwijał swą wiedzę w domu.

Zamiast zakończenia
Nieodłącznym elementem środowiska szkolnego (i domowego) są współcześnie
nowoczesne technologie, które towarzyszą głównie młodym pokoleniom i wpływają
na zmianę ich aktywności społecznej, a także na zmianę wzajemnych relacji. Uczniowie są
„zanurzeni” w rzeczywistości wirtualnej, medialnej, w kulturze obrazowej, co wpływa
na odmienne postrzeganie przez nich świata. Szeroko korzystają z nowych mediów,
konstruując własny świat w nowej przestrzeni – poza kontrolą dorosłych. Prowadzą rozległą
działalność komunikacyjną, na okrągło esemesując, konwersując za pomocą komunikatorów
internetowych, wymieniając się plikami muzycznymi i filmami, grając w sieciowe gry
komputerowe (GOBAN-KLAS, 2002). Ten nowy typ porozumiewania powinien znaleźć
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zrozumienie u nauczyciela, bowiem ta pozornie bezproduktywna komunikacja jest odmianą
koleżeńskiego uczenia się (peer learning) – także werbalnego, jako że nowe media,
niezależnie od posługiwania się obrazami, ciągle opierają się na słowie i tekście (TAPSCOTT,
1998). Dzieci i młodzież, porozumiewając się ze sobą, tworzą nową odmianę dyskursu
(tekstu, języka), którego dorośli często nie rozumieją: o dialogowym (odchodzącym
od linearności) charakterze; cechującym się eliptycznym i skrótowym tekstem; łączącym kod
werbalny z ikonicznym (z emotikonami i piktogramami); o cechach hybrydalnych –
wiążącym kod mówiony i pisany; o dosadnym i „luźnym” stylu – niezależnym od sytuacji
i kontekstu; nieuznającym norm poprawnościowych (NIESPOREK-SZAMBURSKA, 2010). Przy
okazji jednak zdobywają kompetencje potrzebne im do funkcjonowania we współczesnym
świecie zupełnie odmiennym od wyobrażeń dorosłych. Współczesny nauczyciel, biorąc pod
uwagę te przemiany, powinien rozwijać własną kompetencję interakcyjną tak, by transmisja
wiedzy z perspektywy „eksperta” do perspektywy „nowicjusza” odbywała się niezależnie
od standardowo wyznaczonych ról – w szerokiej społecznej i kognitywnej perspektywie
(RITTEL, 1998).
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Zadania do wykonania

Zadanie 1
Proszę wybrać z otoczenia osobę, z którą kontakt sprawia Pani/Panu trudności
i potraktować komunikację z tą osobą jako ćwiczenie. Proszę poświęcić tej osobie szczególną
uwagę i próbować kolejno różne sposoby komunikowania się, zachowując przy tym
wytrwałość i cierpliwość.

Zadanie 2
a) Podczas praktyki na wybranej lekcji proszę zaobserwować ilość czasu mówienia
nauczyciela i uczniów.
b) W czasie lekcji własnej proszę spróbować zastosować którąś z proponowanych
w materiałach metod (np. dyskusji), by wydłużyć czas mówienia uczniów.
c) Proszę spróbować zaobserwować długość czasu mówienia uczniów i ich wzajemne
relacje w czasie pracy w modelu ześrodkowanym na wykonaniu zadania.
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Słuchanie – zaniedbany aspekt szkolnej komunikacji
Małgorzata Mnich

Pytania otwierające
Jakie są podstawowe różnice pomiędzy słyszeniem i słuchaniem? Czy słuchanie i słyszenie to procesy
naturalne i automatyczne? Dlaczego nie można tych pojęć używać zamiennie? Co oznaczają pojęcia,
takie jak: słuchanie aktywne, empatyczne, dialogiczne, a co słuchanie refleksyjne i nierefleksyjne?
Na ile psychologia, pedagogika i dydaktyka doceniają znaczącą rolę treningu słuchania i poświęcają
tym zagadnieniom wystarczająco dużo uwagi? Jaki jest związek pomiędzy słuchaniem
a efektywnością procesu kształcenia w szkole, która jest miejscem, gdzie się przede wszystkim mówi
i słucha? Jaka jest świadomość nauczycieli na temat ścisłego związku pomiędzy efektywnym
słuchaniem a efektywnym kształceniem? Dlaczego tak wiele barier utrudnia człowiekowi właściwy
odbiór znaczeń? Jakie są cechy skutecznego komunikowania się?

Wprowadzenie
Słuchanie jest zaniedbanym aspektem szkolnej komunikacji. Z badań nie tylko
amerykańskich psychologów wynika, że spośród czterech umiejętności: mówienia, słuchania,
czytania i pisania, w codziennej komunikacji najczęściej używamy słuchania – około 45%
aktywności, mówienia – 30%, o wiele rzadziej korzystamy z czytania – 16% i pisania – 9%,
natomiast w kształceniu najwięcej miejsca poświęca się pisaniu i czytaniu, podczas gdy
mówienie i słuchanie są w szkole kształcone najrzadziej (DYDUCHOWA, 1989: 34). Słuchanie
doceniane jest najczęściej przez osoby profesjonalnie zajmujące się organizacją
i zarządzaniem, najrzadziej zaś przez nauczycieli. Sądzę zatem, iż warto przybliżyć
to zagadnienie przyszłym nauczycielom w ramach przygotowania pedagogicznego.
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Nieporozumienia wynikające z synonimicznego traktowania procesów
słyszenia i słuchania
Rozpoczynając rozważania na temat sztuki słuchania, warto zdefiniować podstawowe
pojęcia, które niejednokrotnie traktowane są zamiennie, choć odnoszą się do zupełnie różnych
procesów. Wyrazy te można by uznać za paronimy (KITA, POLAŃSKI, 2004), czyli wyrazy
blisko brzmiące i często mylone. Otóż słyszenie jest procesem naturalnym i jeżeli ucho
człowieka nie jest uszkodzone, każdy z nas jest zdolny do słyszenia dźwięków już w okresie
prenatalnym, na długo przed urodzeniem. Słyszymy nieprzerwanie na jawie i podczas snu,
gdyż jest to proces percepcji, zależny od drobnych zmian w ciśnieniu atmosferycznym.
„Ludzie mogą »usłyszeć« zmiany ciśnienia atmosferycznego w zakresie częstotliwości od 20
do 20 000 cykli na sekundę. Zmiany w ciśnieniu powietrza docierają do bębenka ucha i są
przekazywane przez ucho środkowe do ucha wewnętrznego, gdzie są przekształcane
w elektrochemiczne informacje i przesyłane do ośrodka słyszenia w mózgu. Ten proces jest
naturalny, automatyczny i pozostaje poza świadomą kontrolą” (ROACH, WYATT, 2000).
Percepcja – zdaniem Anny Grabowskiej i Wandy Budohoskiej – jest procesem
twórczym, „umożliwia właściwe interpretowanie zjawisk zewnętrznych, pomimo braku
pewnych informacji czy też pewnym w nim luk” (GRABOWSKA, BUDOHOSKA, 1995: 10).
W procesie percepcji można wyróżnić trzy etapy:
– odbiór wrażeń, który polega na analizie sensorycznej bodźców pochodzących ze świata
zewnętrznego albo wewnętrznego,
– percepcję, czyli spostrzeżenie polegające na wewnętrznej interpretacji obiektu
zewnętrznego,
– identyfikację i rozpoznanie, a więc przypisywanie znaczeń naszym spostrzeżeniom, czyli
nadawanie im określonych nazw (ZIMBARDO, 1999: 267).
Percepcja jest zatem aktywnym odbiorem bodźców, opartym na umiejętności
różnicowania, analizowania, syntetyzowania oraz interpretowania zgodnie z wiedzą, pamięcią
i doświadczeniem, które są dane człowiekowi (POLEWCZYK, 2013: 27).
WAŻNE! Słuchanie z kolei to świadomy i celowy proces psychologiczny, który polega
na rozróżnianiu odgłosów i dokonywaniu wyboru tych, które są dla nas ważne a odrzuceniu
nieistotnych. Nie jest ono naturalnym procesem, lecz świadomą aktywnością. Aby dobrze
tę umiejętność opanować, potrzeba systematycznego treningu oraz kontroli, tak samo jak
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podczas nabywania umiejętności mówienia, czytania i pisania.
Nikt nie rodzi się z umiejętnością mówienia, tak samo jak nikt nie rodzi się
z umiejętnością słuchania. Człowiek jest istotą społeczną i procesy te rozwija w licznych,
w całym swoim osobniczym życiu, kontaktach interpersonalnych. Słuchanie jest najczęściej
określane jako efektywne uzmysłowienie sobie, zinterpretowanie i ocena znaczeń
pochodzących od drugiej osoby (ROACH, WYATT, 2000: 236). Jest reakcją dobrowolną
i wymaga świadomego wysiłku. „Żeby słyszeć, wystarczy mieć otwarte uszy, żeby słuchać
trzeba mieć otwarty umysł” (BRZEŚKIEWICZ, 1996: 29). Słuchanie wymaga zaangażowania,
nieporozumieniem jest uznanie go za pasywne. Mylnie bowiem praca umysłowa
niejednokrotnie nie jest uważana za pracę, ponieważ nie można na pierwszy rzut oka
zobaczyć jej efektów. Zdaniem Carol A. Roach i Nancy J. Wyatt, we współczesnej kulturze,
szczególnie amerykańskiej, pracę zrównuje się z ruchem. Praca utożsamiana jedynie
z fizyczną aktywnością pociąga za sobą postrzeganie słuchania jako czegoś pasywnego
(ROACH, WYATT, 2000: 219). Jest to jednak błędny pogląd, gdyż podczas słuchania mózg jest
bardzo zapracowany. Odbiera nowe informacje, porządkuje je i włącza w system wcześniej
przyswojonych treści. Stara się je zrozumieć, oddzielić istotne idee od mało ważnych, tworzy
nowe pojęcia i łączy z już wcześniej utrwalonymi. Dzięki czynnościom mózgu człowiek
poznaje nowe treści i włącza je w system własnych doświadczeń. Mózg człowieka waży
około 1,4 kg, co stanowi około 2% masy ciała, a zużywa 20% energii, która czerpana jest
z każdego posiłku (SPITZER, 2012: 23).
Większość ludzi przecenia swoje umiejętności w zakresie słuchania, najczęściej nie
widząc potrzeby doskonalenia w tym zakresie. Natomiast prawdziwy sprawdzian
umiejętności słuchania to rozumienie i zapamiętywanie wszystkiego, co potrzebne jest nam
w codziennym życiu. Szczególny okres to oczywiście czas nauki w szkole, kiedy wielość
i różnorodność informacji z różnych dziedzin, wymagających szybkiego i trwałego
zapamiętania jest największa. Warto zatem bliżej przeanalizować liczne czynniki, które
decydują o umiejętności efektywnego słuchania.

Słuchanie aktywne, empatyczne i dialogiczne
Pojęcie słuchania przez wielu badaczy zostaje w różnoraki sposób doprecyzowywane.
Jedni pojęcie to poprzedzają określeniem prawdziwe (MCKAY, DAVIS, FANNING, 2001: 14),
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podkreślając naturalność, autentyczność i niesfałszowanie (w opozycji do pseudosłuchania,
czyli słuchania rzekomego, nieprawdziwego), inni nazywają je aktywnym, empatycznym czy
wreszcie dialogicznym (STEWARD, THOMAS, 2000: 234).
WAŻNE! Prawdziwe słuchanie związane jest z intencją zaangażowania się w jeden z
celów:
– zrozumienie drugiej osoby,
– cieszenie się jej obecnością,
– nauczenie się czegoś,
– udzielenie pomocy lub pocieszenie (MCKAY, DAVIS, FANNING, 2001: 14).
Takie słuchanie jest uważne i przychodzi łatwo, jeżeli bardzo tego pragniemy i mamy
taki szczery zamiar. Niestety, niejednokrotnie nasze słuchanie można nazwać jedynie
pseudosłuchaniem, gdyż jest wybiórcze albo koncentruje się na realizacji własnych celów:
zyskaniu sympatii rozmówcy, odkryciu słabych stron drugiej osoby, wyławianiu informacji,
które możemy wykorzystać na własną korzyść, słuchaniu, by nie obrazić współrozmówcy itp.
WAŻNE! Słuchanie aktywne wymaga naszego udziału, zadawania pytań i udzielania
informacji zwrotnych. Stajemy się w ten sposób współtwórcami procesu komunikacji.
Słuchaniu aktywnemu pomaga parafrazowanie, czyli powtarzanie własnymi słowami tego,
co usłyszeliśmy.
Parafrazowanie przynosi wiele korzyści, gdyż ludzie bardzo sobie cenią, że ktoś ich
naprawdę słucha. Zapobiega to również narastaniu złości i łagodzi kryzysy, a także dzięki
powtarzaniu pomaga precyzować wszelkie domysły i wyjaśniać nieporozumienia. Głośne
wyartykułowanie parafrazy pomaga zapamiętać, o czym była mowa, utrudnia osądzanie,
sprzeciwianie

się,

doradzanie

i

zmianę

toru.

Parafrazowaniu

często

towarzyszy

precyzowanie, co oznacza zadawanie pytań aż do zyskania wyczerpującego obrazu sprawy.
Precyzowanie pozwala odczuć drugiej osobie, że odbiorca jest prawdziwie zainteresowany
sprawą. Ważna jest też informacja zwrotna, która powinna być natychmiastowa, szczera
i wspierająca. Powinna ona potwierdzić, czy komunikat został właściwie zrozumiany, jak
również dostarczyć informacji o pierwszej reakcji odbiorcy. Można dzięki temu ocenić
znaczenie i skuteczność swojego komunikatu.
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Słuchanie aktywne to również dzielenie się odpowiedzialnością za zrozumienie
przekazu. Niejednokrotnie winą za niezrozumienie instrukcji, polecenia czy informacji
obarcza się nadawcę. Nie jest to zawsze ocena sprawiedliwa, bo niezrozumienie lub
zrozumienie treści zależy od obydwu stron. Może to wynikać z rozproszenia czy nieuwagi
odbiorcy, braku chęci zadawania precyzujących niejasne kwestie pytań, biernej postawy
odbiorcy czy jego niechęci wobec osoby mówiącej (BRZEŚKIEWICZ, 1996: 60).
Ta świadomość współodpowiedzialności jest szczególnie ważna w relacjach nauczyciel –
uczeń. Słuchanie świadome wymaga również porównywania tego, co słyszymy, ze swoją
wiedzą o ludziach i życiu, bez jakiegokolwiek osądu. Istotna jest też umiejętność
obserwowania i wsłuchiwania się w spójność komunikatu, przy czym spójność rozumiana jest
tu jako zgodność treści komunikatu z barwą głosu i postawą osoby mówiącej. Aby zrozumieć,
jakie to ważne, warto uważnie prześledzić fragment jakiejś zabawnej komedii, opartej właśnie
na braku spójności pomiędzy treścią i formą przekazu.
Z kolei słuchanie empatyczne powinno być nakierowane na współodczuwanie
i wymaga odpowiedniego nastawienia, zakłada, że jedna osoba stara się uchwycić znaczenia
przekazywane przez drugą osobę, ale ponieważ nie może wniknąć w jej wewnętrzne
doświadczenie, proces słuchania nigdy nie będzie w pełni doskonały (STEWARD, THOMAS,
2000: 236). Takie słuchanie daje poczucie akceptacji i otuchy, ale wymaga od słuchającego
odłożenia na bok własnych poglądów i wartości. Całkowite skupienie się na drugiej osobie,
by odczuć jej subiektywne znaczenia lub uczucia, zawsze będzie zakorzenione w naszych
własnych poglądach, doświadczeniach i wartościach. Dlatego też coraz częściej wskazuje się
na słuchanie dialogiczne, uznając je za bardziej efektywne. Ten rodzaj słuchania został przez
Johna Stewarda i Milta Thomasa określony jako lepienie znaczeń. Zakłada ono rezygnację
ze skupienia się na moim lub twoim na rzecz tego, co nasze. Jest to taki rodzaj wzajemnej
relacji, który pozwala na współtworzenie nowych rezultatów, będących zaskoczeniem,
przynoszących satysfakcję i wspólną nagrodą dla obu stron. Niejednokrotnie udaje się
osiągnąć coś, czego żadna z osób nie potrafiłaby uzyskać oddzielnie. Do słuchania
dialogicznego potrzebna jest pokora, skromność i pewna doza zaufania. Nikt nie potrafi
w pełni przewidzieć zachowania drugiej osoby, a nawet własnych reakcji w określonych
sytuacjach. Dążąc do wypracowania w sobie takiej umiejętności słuchania, należy
zrezygnować z kontroli i zamknięcia na rzecz zgody do przyjęcia otwartych wyników. Ważne
jest również, aby skupić się w rozmowie na tym, co jest przed rozmówcami i pomiędzy nimi,
odkładając na bok to, co za nimi. A zatem istotne w słuchaniu dialogicznym są przede
wszystkim takie elementy, jak: postawa, zamiar, świadomość i perspektywa słuchacza.
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W treningu słuchania dialogicznego pomocne może być zachowanie komunikacyjne
nazwane: Powiedz coś więcej (STEWARD, THOMAS, 2000: 247). Komunikat ten ma zachęcać
współrozmówcę do kontynuowania wypowiedzi i próby doprecyzowania stanowiska. Takie
zachowanie komunikacyjne powinno pojawić się, jeśli jest jeszcze zbyt mało informacji,
na podjęcie próby parafrazowania. Jeśli informacje zostaną poszerzone, można zastosować
parafrazę plus. Oznacza ona nie tylko powtórzenie komunikatu usłyszanego, ale poszerzenie
go o własne przemyślenia i treści. Trening słuchania dialogicznego powinien również
obejmować próby stosowania metafor, dzięki nim łatwiej jest budować powiązania pomiędzy
elementami wypowiedzi. Ostatnim istotnym elementem jest budowanie kontekstu, czyli
okoliczności związanych z tematem, poglądem czy wypowiedzią. Kontekst służy, podobnie
jak poprzednie składniki, doprecyzowywaniu komunikatu i zmniejszaniu do minimum ryzyka
wystąpienia konfliktu.

Słuchanie nierefleksyjne i refleksyjne
W literaturze psychologicznej można też odnaleźć pojęcia, takie jak: słuchanie
refleksyjne i nierefleksyjne. Wprowadzenie tych terminów związane jest z podjęciem decyzji
o reagowaniu bądź niereagowaniu na wypowiedź mówcy. Jeżeli mówca jest zdenerwowany,
podnosi głos, mówi chaotycznie, wielokrotnie przerywa swoją wypowiedź, to zachowanie
uważnej ciszy wydaje się najodpowiedniejszym zachowaniem (BRZEŚKIEWICZ,1996: 52).
Reakcje słowne należy wtedy ograniczyć do minimum, gdyż mówca ma wewnętrzną potrzebę
mówienia i bycia wysłuchanym. Wdawanie się w polemiki z prelegentem może skończyć się
niepotrzebną kłótnią lub wręcz awanturą. Należy wtedy poczekać, aż emocje opadną.
Słuchanie z minimalną reakcją ma charakter neutralny i jest pozbawione osądzania czy
krytyki. Szczególnie w bliskich kontaktach takie życzliwe milczenie sprzyja otwarciu
i najczęściej daje oczekiwane wsparcie, ale w kontaktach z osobami obcymi może sugerować
brak zainteresowania tematem lub wręcz irytować mówcę. A zatem słuchanie nierefleksyjne
– zdaniem Zbigniewa W. Brześkiewicza – przydatne jest wtedy, gdy mówca:
a.

jest skłonny opowiedzieć o swoich zamiarach, poglądach, propozycjach, złożyć skargę
czy zażalenie;

b.

jest bardzo zdenerwowany i czuje potrzebę wyrzucenia z siebie silnych emocji;

c.

ma kłopoty z przedstawieniem sprawy, która jest dla niego szczególnie trudna, czasami
może dotyczyć jego problemów osobistych;
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d.

nie czuje się swobodnie, gdyż jest to rozmowa ze zwierzchnikiem wykładowcą lub
nauczycielem (BRZEŚKIEWICZ,1996: 54–55).
Cierpliwe wysłuchanie pozwala na podmiotowe potraktowanie rozmówcy, jest

szczególnie ważne dla osób nieśmiałych, mających problemy z przedstawieniem swojego
stanowiska, w kontaktach z przełożonymi, a szczególnie uczniów z nauczycielami i dzieci
z rodzicami. Dodaje pewności mówiącemu i korzystnie wpływa na poczucie własnej wartości.
Jest komunikatem: jesteś dla mnie ważny, nawet jeśli jesteś wzburzony, przychodzisz
z krytyką, masz pretensje czy narzekasz.
Czasami milczące słuchanie jest jednak niewystarczające, mówca oczekuje bowiem
aktywnego wsparcia, informacji zwrotnej, aprobaty bądź dezaprobaty. Zbyt długo trwające
milczenie może być odebrane omyłkowo jako lekceważenie, brak zainteresowania lub forma
akceptacji. Jeśli nasz rozmówca jest osobą nazbyt gadatliwą, trzeba wręcz dyscyplinować go
i kontrolować, a pytaniami o argumenty sprowadzać rozmowę na właściwe tory.
WAŻNE! Pełne i świadome uczestnictwo w różnorodnych kontaktach komunikacyjnych
wymaga od osób biorących w nich udział również umiejętności słuchania refleksyjnego.
Jest to pojęcie bardzo bliskie aktywnemu słuchaniu i oznacza „taki rodzaj uczestnictwa
w procesie komunikowania się za pomocą słów, w którym słuchacz odzywa się do mówcy
w sposób pozbawiony jakichkolwiek osądów. Robi to po to, aby sprawdzić czy właściwie
zrozumiał to, co zostało powiedziane” (BRZEŚKIEWICZ, 1996: 60).
Jest to słuchanie, które poddajemy ocenie rozmówcy i tak naprawdę może sprowadzać się
do parafrazowania, które było przedmiotem wcześniejszych rozważań. Dzięki refleksyjnemu
powtarzaniu można doprecyzować znaczenia słów, gdyż wiele z nich ma kilka znaczeń,
można też precyzyjnie odkodować informację bez ryzyka błędnego zrozumienia. Dzięki
takim zabiegom komunikacyjnym do minimum niweluje się czynniki subiektywne, tkwiące
w sferze znaczeń tylko jednej ze stron ze względu na różne pochodzenie społeczne,
wykształcenie czy nawet płeć. Także odczytanie intencji mówcy może być wówczas jak
najpełniejsze. Takie słuchanie pomaga też osobie mówiącej w jasnym doprecyzowaniu
stanowiska i daje informacje zwrotną, że osoba słuchająca rzeczywiście jest zainteresowana
pełnym zrozumieniem przekazu. Rodzajem sprawdzenia stopnia zrozumienia komunikatu
może być również wyjaśnianie oraz bieżące informowanie mówcy o tym, że komunikat nie
jest do końca jasny. Takie prośby o dopełnienie informacji zapobiegają konieczności
powtórzenia całości treści.
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Gdy rozmowa lub prelekcja zbliża się do końca, warto ją podsumować. Zebranie
głównych myśli służy rekapitulacji, sprawdzeniu, co i w jaki sposób udało się zapamiętać.
Jest ostatnią szansą, aby uzyskać jeszcze jakieś niezbędne wyjaśnienie czy poprosić
o dopowiedzenie. Jest szczególnie przydatne w dyskusjach, podczas rozwiązywania
konfliktów, wysłuchiwania skarg czy podczas wspólnego uczenia się.

Bariery utrudniające słuchanie
Niestety, proces słuchania nie jest wolny od licznych zakłóceń oraz barier
utrudniających uważne słuchanie. Są wśród nich częste próby przerywania wypowiedzi
i wtrącania swoich własnych przeżyć. Chęć porównania tego, co słyszymy, z własnym
doświadczeniem, jest czasami tak wielka, że zanim usłyszymy całą wypowiedź, już jesteśmy
skłonni do pochopnego ocenienia treści lub formy wypowiedzi, a nawet samego rozmówcy.
Udzielanie rad i chęć niesienia pomocy to także częsta przeszkoda utrudniająca skuteczną
komunikację. Czasami barierą w porozumieniu może stać się kłótnia. Jej powodem może być
sprzeciwianie się współrozmówcy. Może ono przybierać formę gaszenia lub dyskontowania.
Gaszenie najczęściej wiąże się z serią złośliwych uwag kierowanych pod adresem nadawcy,
dyskontowanie z kolei jest formą lekceważenia i powątpiewania albo przyjmowania
wiadomości z dużymi zastrzeżeniami. Porozumienia nie ułatwia też słuchanie wybiórcze,
zwane filtrowaniem, które polega na wybieraniu pewnych treści, a odrzucaniu innych albo
dopuszczaniu do głosu intuicyjnych przeczuć i wątpliwości. Takie zachowania mogą
uniemożliwić dokładne wysłuchanie treści wypowiedzi i zakłócić w stopniu znacznym odbiór
komunikatu (MCKAY, DAVIS, FANNING, 2001: 16–19).
Przeszkody mogą być też związane z osobą mówcy, z cechami jego osobowości, takimi
jak: niezdecydowanie, lękliwość, nieśmiałość, bezkompromisowość. Mówca może też być
negatywnie nastawiony do słuchaczy, zwracać się do nich z poczuciem wyższości, z pogardą,
niegrzecznie, nie uwzględniać ich potrzeb i wyjściowej wiedzy z danego tematu, mówić zbyt
trudnym językiem, używać fachowego słownictwa niezrozumiałego dla większości
odbiorców lub odwrotnie – posługiwać się gwarą, żargonem, mówić niedbale, popełniać
błędy gramatyczne. W pełnym odbiorze komunikatu czasami przeszkadza monotonny sposób
mówienia, zbyt ciche mówienie, piskliwy głos, brak entuzjazmu i chęci zainteresowania
słuchaczy. Niestety, nierzadko bywa i tak, że osoba mówiąca nieprzygotowana jest
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do wypowiedzi publicznej albo jest niewiarygodna, gdyż występuje jako ekspert w dziedzinie,
w której nie jest specjalistą. Utrudnienie odbioru komunikatu może być spowodowane
również niestosownym strojem współrozmówcy, nerwowymi tikami, brakiem płynności
mówienia, niepoprawną artykulacją lub chaosem wypowiedzi – przeskakiwaniem z tematu na
temat (BRZEŚKIEWICZ, 1996: 45).
O jakości komunikacji decydują też przeszkody związane z samym komunikatem
słownym, który może być zbudowany w sposób wieloznaczny, zbyt złożony, zawierający
za długie zdania. Czasami treść jest nadmiernie skondensowana i obejmuje zbyt wiele
informacji. Wtedy może dojść do tak zwanego przeciążenia informacyjnego, jeśli ilość
informacji, jaką otrzymujemy, przekroczy naszą zdolność do jej posegregowania. Następuje
wówczas wybiórcze zapamiętywanie, pomijanie lub zapominanie pewnych treści.
Pewną grupę barier stanowią też cechy tkwiące zarówno po stronie nadawcy, jak
i odbiorcy komunikatu: nadmierna nerwowość, zmęczenie, złe samopoczucie, brak
koncentracji, zniecierpliwienie, znudzenie, brak motywacji. Przeszkodą w zrozumieniu
komunikatu może być zły stan zdrowia, upośledzenie funkcji słuchowych, artykulacyjnych
lub podatność na stres. Porozumieniu mogą przeszkadzać nastawienia, uprzedzenia czy
stereotypy (BRZEŚKIEWICZ, 1996: 46).
Czasami, pomimo dobrego przygotowania mówcy i chętnego do wysłuchania odbiorcy,
porozumienie nie kończy się sukcesem. O porażce mogą wówczas zdecydować czynniki
zewnętrzne, takie jak hałas, słaba akustyka pomieszczenia, wielkość sali, zbyt duża odległość
pomiędzy prelegentem i słuchającym, brak kontaktu wzrokowego, a także zatłoczenie sali,
nieodpowiednie oświetlenie, temperatura czy wentylacja. Przeszkadzać mogą niewygodne
siedzenia albo inne elementy składające się na sytuację komunikacyjną, takie jak: wystrój
wnętrza albo kłopotliwy sąsiad (TAMŻE: 47).
Brak pełnego skupienia może wystąpić również wówczas, gdy sami przygotowujemy
się do planowanego wystąpienia. Wówczas naturalne jest, że mobilizujemy energię i niezbyt
uważnie słuchamy swoich poprzedników. Często się wtedy denerwujemy i uciekamy
od nużącego słuchania.

Efektywne słuchanie i jego rola w procesie nauczania-uczenia się
Po przeanalizowaniu podstawowych pojęć związanych z procesem słuchania warto
problem ten przenieść na poziom komunikacji szkolnej w relacji nauczyciel – uczeń. Szkoła
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jest bowiem miejscem, gdzie się przede wszystkim mówi i słucha. „Uczestnictwo ucznia
w lekcji, aktywność i chęć kontaktu z nauczycielem wynika nie tylko z cech indywidualnych
dziecka – jego inteligencji, umiejętności wypowiadania się, czy tzw. pewności siebie, lecz
zależy od skutków jego prób zrozumienia nauczyciela oraz prób zrozumienia go przez
nauczyciela” (ROSTAŃSKA, 1995: 9). Zdaniem Douglasa Barnesa, nauczyciele często usuwają
ze swojej świadomości rolę, jaką sami pełnią w interakcji klasowej, nie uwzględniają
zachowania własnego, jakby nie miało żadnego wpływu na proces komunikacji w klasie
szkolnej (BARNES, 1988: 36). Zajęcia w szkole powinny stwarzać okazje do dzielenia się
odpowiedzialnością. Niestety pedagodzy skłonni są do przerzucania odpowiedzialności
na swoich wychowanków. Poszukują przyczyn trudności dydaktycznych i wychowawczych
częściej po stronie zachowań ucznia niż nauczyciela.
Tymczasem na skuteczność procesu porozumiewania się na lekcji wpływa cały kontekst
szkoły. Ważny jest każdy pojedynczy uczeń, grupa – jako zespół klasowy, nauczyciel
i miejsce, jakim jest klasa szkolna. Istotne są też elementy procesu dydaktyczno-wychowawczego, stanowiące kontekst: dobór celów, zadań, treści, metod, form pracy
i środków dydaktycznych. Nauczyciel powinien być w tym procesie facilitatorem, czyli
dosłownie ‘ulepszaczem’ (GROCHULSKA-STEC, 1994). Indywidualne cechy jego osobowości,
pojmowanie roli nauczyciela i ucznia, świadomość celów aktywności komunikacyjnej,
poglądy na temat środków i metod realizacji celów, spostrzeganie ucznia jako partnera
komunikacji, inteligencja, kultura osobista, temperament i wiedza, jak również preferowany
i stosowany na lekcjach system pracy, w znaczącym stopniu decydują o efektywności jego
działań na lekcji (MNICH, 1999: 143). „Uczeń i nauczyciel są partnerami, ale na osobie
nauczyciela ciąży większa odpowiedzialność za przebieg porozumienia, za gadamerowskie
»spotkanie z niezrozumiałym«, które nie ma charakteru bezpośredniego” (PUTKIEWICZ, 1990:

113). Kluczowym elementem jest uznanie ucznia za partnera w procesie szkolnej
komunikacji,

czyli

nie

za

odbiorcę,

lecz

współuczestnika.

Takie

zrozumienie

komunikacyjnych zależności otwiera proces edukacyjny, w którym nauczyciel jest
zainteresowany komunikatami zwrotnymi, zezwala na przerywanie toku zajęć i stawianie
konstruktywnych pytań, które, jeśli to możliwe, znajdują natychmiastową odpowiedź.
WAŻNE! Facilitator rozumie również potrzebę parafrazowania, dzięki której uczniowie
upewniają się, że właściwie zrozumieli przekaz. Pamięta również o tym, by nie przeciążać
uczniów informacjami oraz uwzględnia indywidualne, subiektywne czynniki decydujące o
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odbiorze komunikatu: potrzebę przypomnienia pewnych treści uczniowi nieobecnemu
na ostatnich zajęciach czy powtórzenia informacji, gdy coś nie zostało dobrze usłyszane.
Docenia także rolę doprecyzowywania i tak planuje jednostkę dydaktyczną, by nie zabrakło
czasu na podsumowanie, wyciągnięcie konkluzji i sprecyzowanie końcowych wniosków.
Facilitator potrafi również uważnie słuchać, bez zniecierpliwienia i presji upływającego
czasu. Wie, w jakich sytuacjach najlepsze będzie milczące słuchanie, a kiedy
najodpowiedniejsze okaże się słuchanie z minimalną reakcją, dającą uczniowi poczucie
bezpieczeństwa i wsparcia. Dzięki temu stara się niwelować przeszkody w zrozumieniu
i porozumiewaniu. Umiejętnie potrafi również stosować zwroty typu: powiedz coś więcej i
wie, jaką rolę spełniają. Jest świadomy także funkcji, jakie w rozwiązywaniu konfliktów
może spełnić słuchanie refleksyjne, zapobiegające nieporozumieniom i łagodzące powstałe
rozbieżności. Wiedzę o procesie słuchania i praktyczne umiejętności potrafi wykorzystać
także w kontaktach z rodzicami.
Zaletą facilitatora jest także dostrzeganie roli współpracy i pracy w zespole, wie, jak
przeprowadzić trening słuchania dialogicznego, który dzięki wykorzystaniu umiejętności
parafrazowania znacznie może przyspieszyć rozwiązanie zadania postawionego grupie. Taki
nauczyciel ma „rozwinięte kompetencje komunikacyjne: potrafi porozumiewać się
z osobami pochodzącymi z różnych środowisk, będącymi w różnej kondycji emocjonalnej,
dialogowo rozwiązywać konflikty i konstruować dobrą atmosferę dla komunikacji w klasie
szkolnej” (ROZPORZĄDZENIE MNISW, 2012: 3).
Świadomy determinantów komunikacyjnych pedagog będzie zwracał uwagę na sposób
formułowanych przez siebie poleceń i nakazów, unikał grożenia i moralizowania,
wstrzymywać się będzie przed nadmiernym doradzaniem, sugerowaniem czy wyręczaniem
uczniów w samodzielnym poszukiwaniu rozwiązań. W swojej pracy dydaktyczno-wychowawczej nie będzie uczniów krytykował, potępiał i osądzał, a także wyrażał
dezaprobaty. Umiejętnie będzie korzystał z chwalenia, aprobowania i wydawania
pozytywnych ocen, zwracając szczególną uwagę na to, by były one adekwatne do sytuacji.
Nigdy nie posunie się do wyśmiewania, ośmieszania i obrzucania wyzwiskami uczniów, nie
będzie dowcipkował ani kpił ze swoich podopiecznych. Będzie świadomy tego, że uczeń nie
powinien być publicznie wypytywany, indagowany ani też brany w krzyżowy ogień pytań
(GORDON, 1995: 93–101).
Niestety, nauczyciele nie zawsze potrafią pełnić rolę tutorów i przewodników.
Niejednokrotnie mają problemy z odpowiednią koncentracją uwagi uczniów na lekcji, godzą
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się na rozproszenie i brak skupienia podczas zajęć, z drugiej strony chcą, szczególnie w części
wykładowej, zachować dyscyplinę, rzadko zezwalają na przerywanie swojej wypowiedzi
i dopytywanie, przejawy takiej aktywności podopiecznych uznają bowiem za przeszkadzanie
i zachowanie niestosowne. Stawianie pytań przez uczniów bywa zresztą kłopotliwe, dlatego
szkoła wielokrotnie staje się miejscem, w którym to nauczyciele pytają, a uczniowie
odpowiadają. Pedagodzy obawiają się problemów stawianych przez podopiecznych
szczególnie w sferze wychowawczej, czują się niepewnie i zdarza się, że czas przeznaczony
na ich rozwiązywanie najchętniej przeznaczyliby na kolejną lekcję z wykładanego przez
siebie przedmiotu. Nieumiejętność dostrzeżenia w uczniu partnera procesu komunikacji jest
jedną z przyczyn zbyt dużego dystansu, który czasami dzieli uczniów i nauczycieli. Z racji
swojej pozycji w klasie nauczycielom może towarzyszyć poczucie wyższości i chęć
dominacji nad podopiecznymi. Nie zawsze są też świadomi, jak ważną rolę w kontaktach
interpersonalnych odgrywa mowa ciała: ich wyraz twarzy, chęć utrzymania kontaktu
wzrokowego z uczniem, sposób patrzenia, tonacja głosu, postawa ciała i ich gesty.
Słuchanie jest świadomą aktywnością, aby tę umiejętność opanować, potrzebny jest
systematyczny trening. Proponuję zatem kilka ćwiczeń, które mogą pomóc przyszłym
nauczycielom i ich uczniom w podjęciu głębszej refleksji nad wybranymi czynnikami
warunkującymi skuteczną komunikację.
Zadanie 1, s. 178–180.
Zadanie 2, s. 181–182.
Zadanie 3, s. 183.
Zadanie 4, s. 183.
Zadanie 5, s. 183.
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Zadania do wykonania
Zadanie 1
Do tego ćwiczenia wybrana zostaje jedna osoba z grupy, która otrzymuje rysunek nr 1
lub 2. Rysunek składa się z sześciu kwadratów wzajemnie ze sobą stykających się.
Zadaniem wybranej osoby jest przedyktowanie konstrukcji pozostałym osobom
w grupie. Ćwiczenie może przybierać kilka wariantów:
– wariant I: osoba dyktująca nie kontaktuje się z grupą, siedzi obrócona plecami i nie może
obserwować reakcji koleżanek i kolegów, grupa nie może też zadawać pytań;
– wariant II: osoba dyktująca siedzi naprzeciwko grupy i może obserwować reakcje
koleżanek i kolegów, grupa nie może zadawać żadnych pytań.
– wariant III: osoba dyktująca siedzi naprzeciwko grupy i może obserwować reakcje
koleżanek i kolegów, grupa może zadać dowolną liczbę pytań w celu doprecyzowania
instruktażu.
Celem tego ćwiczenia jest zaobserwowanie licznych trudności, jakie pojawiają się
podczas dyktowania i rysowania w zależności od sytuacji komunikacyjnej. Choć pozornie
wydaje się, że figury są znane, to precyzyjne określenie ich wzajemnego położenia wcale nie
jest łatwe. Uczestnicy zabawy mogą również zauważyć, iż figury przez nich narysowane
różnią się od rysunku wzorcowego, a co więcej, każdy z rysujących w innym miejscu popełnił
błąd – zatem jeden przekaz może mieć wiele różnych odbiorów. Najczęściej do pewnych
wniosków dochodzi również uczestnik będący w roli dyktującego nauczyciela. Przy
kolejnych próbach zapowiada, co będzie przedmiotem rysowania i przybliża ogólny wygląd
całości (np. Rysunek składa się z sześciu kwadratów stykających się ze sobą. Pięć jest tej
samej wielkości, jeden o połowę mniejszy. Zaczynamy rysować w lewym górnym rogu
i będziemy przesuwać się stopniowo w stronę prawego dolnego rogu). Rzadko też uczestnicy
przy pierwszej próbie zauważają, że kwadraty są w kolorze czerwonym i pomijają
tę informację.
W zależności od przewidywanej liczby prób rysunek można dowolnie modyfikować.
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Rysunek 1.
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Rysunek 2.
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Zadanie 2
W celu praktycznego zastosowania parafrazowania i parafrazowania plus proponuję
skorzystać z propozycji Edyty Brudnik, Anny Moszczyńskiej i Beaty Owczarskiej,
zamieszczonej w pozycji Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie. Jest to zadanie zatytułowane:
Zagadka kryminalna. Zadanie to polega na podzieleniu wszystkich uczestników grupy na
zespoły o zbliżonej liczbie uczestników – optymalnie od 4–5 osób. Każdy zespół wybiera
spośród członków jedną osobę, która będzie pełnić funkcję szefa, i jedną, która będzie
notariuszem. Następnie na tablicy zostaje zapisanych 5 pytań:
1. Kto zabił pana Kelleya?
2. Jaki był motyw zbrodni?
3. Gdzie się to wydarzyło?
4. Kiedy to się wydarzyło?
5. Jakie było narzędzie zbrodni?
Zadanie polega na znalezieniu w jak najkrótszym czasie prawidłowej odpowiedzi
na wszystkie pytania. Następnie szefowie grup otrzymują koperty, a w nich ten sam zestaw 26
zdań twierdzących zapisanych na oddzielnych paskach:
1. Gdy znaleziono zwłoki Mr. Kelleya, stwierdzono ranę postrzałową w udzie oraz ranę
zadaną nożem w plecy.
2. Mr. Jones strzelił o północy do mężczyzny, którego posądzał o chęć włamania się
do mieszkania.
3. Windziarz zeznał w czasie śledztwa na policji, że widział Mr. Kelleya o godz. 00.15.
4. Kula wyjęta z uda zwłok Kelleya pasowała do rewolweru Mr. Jonesa.
5. Windziarz widział Mr. Kelleya lekko krwawiącego, ale nie wydawał się on mocno ranny.
6. Nóż zaplamiony krwią Mr. Kelleya został znaleziony przed mieszkaniem Miss Smith.
7. Na nożu, który znaleziono przed mieszkaniem Miss Smith, odkryto odciski palców Mr,
Scotta.
8. Windziarz widział, że żona Mr. Kelleya poszła o godz. 23.30. do mieszkania Mr. Scotta.
9. Mr. Kelley zrujnował interes Mr. Jonesa, przejmując wszystkich jego klientów.
10. Windziarz zeznał, że często widywał żonę Mr. Kelleya wychodzącą z domu razem z Mr.
Scottem.
11. Zwłoki Mr. Kelleya znaleziono w parku.
12. Zwłoki Mr. Kelleya znaleziono o godz. 01.30.
13. Według danych policji, Mr. Kelley nie żył od godziny, zanim znaleziono jego zwłoki.
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14. Windziarz skończył pracę o godz. 01.30.
15. Windziarz widział, że Mr. Kelley poszedł do mieszkania Mr. Scotta o godz. 00.25.
16. Stan zwłok Mr. Kelleya wskazywał na to, że ciało było dłuższy czas wleczone po ziemi.
17. Miss Smith widziała Mr. Kelleya idącego o 23.55. do mieszkania Mr. Scotta.
18. Żona Mr. Kelleya zniknęła po morderstwie.
19. Policja nie mogła znaleźć po morderstwie Mr. Scotta.
20. Gdy policja po stwierdzeniu morderstwa szukała Mr. Jonesa w jego mieszkaniu, okazało
się, że zniknął.
21. Windziarz zeznał, że Miss Smith była na dole w holu domu, gdy on szedł do domu
po pracy.
22. Miss Smith ciągle chodziła za Mr. Kelleyem
23. Mr. Jones groził Mr. Keleyowi, że go zabije.
24. Miss Smith zeznała, że nikt nie opuszczał domu między godz. 00.25 a 00.45.
25. W samochodzie Mr. Scotta odkryto ślady krwi Mr. Kelleya.
26. W mieszkaniu Mr. Jonesa na dywanie w korytarzu odkryto ślady krwi Mr Kelleya.
Informujemy uczestników zadania, że wszystkie zdania są prawdziwe i polecamy
rozdzielić zapisane informacje po równo pomiędzy członków poszczególnych grup.
Przed przystąpieniem do wykonania zadania przyjmujemy następujące zasady:
1.

Nie wolno wstawać ze swojego miejsca.

2.

Nie wolno pokazywać swoich kartek innym uczestnikom dyskusji.

3.

Nie wolno zamieniać się kartkami.

4.

Gotowość przedstawienia odpowiedzi zgłasza szef zespołu.

5.

Notariusz jest jedyną osobą, która może zapisywać informacje podawane przez

członków grupy w celu uporządkowania kolejności wydarzeń i rozwiązania zadania.
Zachęcamy członków grupy, by łączyli ze sobą usłyszane informacje stosując
parafrazowanie i parafrazowanie plus, co w znacznym stopniu przyspieszy prawidłowe
rozwiązanie zadania1.

1

Opracowano na podstawie: BRUDNIK, MOSZCZYŃSKA, OWCZARSKA, 2003: 277–279.
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Zadanie 3
Proponuję wykorzystanie filmu W. Jankowskiego Mowa ciała, czyli komunikacja
niewerbalna z Wytwórni Filmów Szkoleniowych Synergia. Film ten został wyprodukowany
w serii Wideoteka menedżera, a w rolach głównych wystąpili Henryk Bista i Jan Machulski.
Jest to pomysłowo nakręcony film, dzięki któremu widzowie będą mogli pogłębić swoją
wiedzę na temat pozawerbalnych środków komunikacji.

Zadanie 4
Jest to zabawa interakcyjna Wizytówki. Uczestnicy ćwiczenia dobierają się w pary
i siadają naprzeciwko siebie. Następnie na sygnał prowadzącego przez dwie minuty jeden
z uczestników przedstawia siebie drugiej osobie w parze. Osoba słuchająca nie nawiązuje
w tym czasie żadnej interakcji, tylko uważnie słucha i zapamiętuje. Po chwili następuje
zamiana ról. Część końcowa ćwiczenia polega na jak najpiękniejszym zaprezentowaniu
swojego partnera całej grupie i powtórzeniu tego, co usłyszeliśmy. Prezentacja odbywa się
naprzemiennie. W tym celu stajemy za oparciem krzesła osoby przedstawianej i podczas
prezentacji opieramy ręce na jej ramionach. Po zakończeniu ćwiczenia wybrani uczestnicy
zabawy powtarzają to, co udało się im zapamiętać o wszystkich członkach grupy. Możemy
również porozmawiać o roli mówcy i słuchacza i ustalić, która z nich była przyjemniejsza
i w której lepiej czuli się uczestnicy zabawy. To ćwiczenie jest szczególnie przydatne jako
zabawa integracyjna ułatwiająca wzajemne poznanie się nowej grupie.

Zadanie 5
Można polecić uczestnikom zadania, aby uważnie wysłuchali dowolnej debaty
radiowej, a następnie spróbowali odgadnąć, ile osób wzięło udział w dyskusji, ilu rozmówców
to kobiety, a ilu mężczyźni, w jakim wieku były te osoby, o jakich cechach charakteru można
wnioskować na podstawie tonu ich wypowiedzi itd.
To ćwiczenie ma na celu uświadomienie sobie, jak wiele informacji można uzyskać
o nadawcy przekazu na podstawie jedynie fonicznej warstwy wypowiedzi.

183

UPGOW – Uniwersytet Partnerem Gospodarki Opartej na Wiedzy
Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl

9
Kultura języka w szkole
Danuta Krzyżyk

Pytania otwierające
Czym jest kultura języka? Dlaczego refleksja nad kulturą języka w szkole jest dzisiaj szczególnie
ważna? Dlaczego o kulturę języka uczniów powinni dbać wszyscy nauczyciele? Jakie zapisy na temat
ochrony języka polskiego odnajdujemy w Ustawie o języku polskim? Czym jest etyka słowa? Czym
jest estetyka języka? Jak definiowana jest sprawność językowa? Czym jest poprawność językowa? Jaka
jest współczesna norma językowa? Czym różni się norma wzorcowa od normy użytkowej? Jakie
czynniki mają wpływ na język młodego pokolenia? Jakie słowniki, poradniki językowe powinien mieć
w swojej biblioteczce każdy nauczyciel?

Wprowadzenie
Ogólnej nazwy kultura języka używa się w kilku znaczeniach. Po pierwsze, to
umiejętność poprawnego mówienia i pisania, zgodnego z przyjętymi regułami językowymi
i wzorcami stylistycznymi; po drugie, to działalność kulturalnojęzykowa, której celem jest
upowszechnianie wiedzy o języku, udzielanie porad oraz opis norm językowych; po trzecie,
to postawa wobec języka osób, które się nim posługują; po czwarte, to nazwa dyscypliny
naukowej (MARKOWSKI, 2007: 25–16).
WAŻNE! Mianem kultury języka można również, za Stanisławem Dubiszem, określić
„przywiązanie do języka ojczystego, dumę z jego wielowiekowych tradycji oraz działalność
społeczeństwa, mającą na celu jak najlepsze opanowanie w mowie i piśmie języka polskiego,
jego wzbogacanie i doskonalenie” (DUBISZ, 1985: 52).

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
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Ojczyzna polszczyzna1
W definicję tę wpisane są istotne dla praktyki szkolnej tezy:
1. „Dla nas – Polaków – język polski jest podstawowym sposobem porozumiewania się,
ukształtowanym przez naszą historię i współczesność; jest naszym językiem ojczystym,
do którego stosunek jest w części miarą stosunku do naszej ojczyzny w ogóle, co znalazło
m.in. wyraz w pięknym poetyckim określeniu Julian Tuwima ojczyzna-polszczyzna
(Zieleń. Fantazja słowotwórcza).
2. Język ten, jako trwały składnik naszej tradycji narodowej, jest i pomnikiem naszych
dziejów, bo przecież „towarzyszy” nam od zarania naszej niezależnej państwowości,
i fundamentem naszego dzisiejszego rozwoju, bo przecież w dużej mierze zależy
on od tego, czy potrafimy w sposób jasny przekazywać swoje myśli, doświadczenia,
pragnienia; zależy od tego, czy potrafimy się właściwie porozumiewać.
3. Dbałość o język polski oraz starania o umiejętność sprawnego i poprawnego posługiwania
się nim są naturalną konsekwencją wymienionych wyżej jego ról, które pełni w naszym
życiu społecznym. Podkreślić w tym miejscu należy również to, że kultura języka jest
jednym z głównych składników naszej kultury w ogóle, tak jak nasz język jest
niezbędnym czynnikiem rozwoju naszej cywilizacji” (DUBISZ, 1985: 52–53).
O język zatem, o poprawność i sprawność posługiwania się nim, powinni dbać wszyscy
jego użytkownicy. Kultura języka jest bowiem częścią kultury osobistej, sposób mówienia
i pisania wystawia świadectwo o danym człowieku, o jego kulturze. Osoba kulturalna,
a zwłaszcza wykształcona, powinna mówić i pisać zgodnie z przyjętym zwyczajem, zgodnie
z obowiązującymi normami.
WAŻNE! Nauczyciel, który jest przecież funkcjonariuszem publicznym 2, ma szczególny
obowiązek posługiwania się piękną i poprawną polszczyzną, a także obowiązek
wychowywania językowego młodego pokolenia. Powinien też troszczyć się o polszczyznę,
ochraniać język polski.
Mówi o tym Ustawa o języku polskim. W artykule trzecim ustawy czytamy:
1

Przyjmuję zapis, który spopularyzował Jan Miodek w Śląskiej ojczyźnie polszczyźnie (por. MIODEK,
1991), a także Helena Synowiec w Śląskiej ojczyźnie polszczyźnie z perspektywy edukacyjnej (SYNOWIEC, 2013).
2
Ustawa z dnia 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych
innych ustaw (Dz. U. z 2007 r., nr 80, poz. 542) wprowadziła do Karty Nauczyciela zapis przyznający
nauczycielowi status funkcjonariusza publicznego.
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„1. Ochrona języka polskiego polega w szczególności na:
1) dbaniu o poprawne używanie języka i doskonaleniu sprawności językowej jego
użytkowników oraz na stwarzaniu warunków do właściwego rozwoju języka jako narzędzia
międzyludzkiej komunikacji,
2) przeciwdziałaniu jego wulgaryzacji,
3) szerzeniu wiedzy o nim i jego roli w kulturze,
4) upowszechnianiu szacunku dla regionalizmów i gwar, a także przeciwdziałaniu ich
zanikowi,
5) promocji języka polskiego w świecie,
6) wspieraniu nauczania języka polskiego w kraju i za granicą.
2. Do ochrony języka polskiego są obowiązane wszystkie organy władzy publicznej oraz
instytucje i organizacje uczestniczące w życiu publicznym” (MOSTOWIK, ŻUKOWSKI, 2001:
44–45).
WAŻNE! Każdy nauczyciel powinien też pamiętać, że sprawność językowa uczniów
to umiejętność ponadprzedmiotowa, część składowa ogólnego wykształcenia. Przekłada się
na ich umiejętność nabywania wiedzy przez ucznia, a także umiejętności dzielenia się nią,
umiejętność kształtowania rzeczywistości, otaczającego ucznia świata.
Mówienie,

pisanie,

posługiwanie

się

językiem

to

działanie,

oddziaływanie

na rzeczywistość; akty mowy to czyny, wywołane postawionymi zadaniami. Każdy
użytkownik języka nie tylko przekazuje komunikaty, ale również otrzymuje informacje
zwrotne od innych. We współczesnym świecie poszerza się bogactwo typów komunikatów.
Młody

człowiek

powinien

zatem

posiąść

umiejętność

zarówno

ich

tworzenia,

jak i umiejętność rozumienia wszelkich komunikatów, które mogą przybierać różne formy
przekazu. Na wszystkich etapach nauczania i na wszystkich lekcjach (nie tylko na języku
polskim) konieczne jest więc nieustanne uświadamianie uczniom, jak ważną oraz potrzebną
umiejętnością jest sprawne i poprawne, etyczne i estetyczne komunikowanie się
z otoczeniem. Należy także konsekwentnie kształcić tę umiejętność (KRZYŻYK, 2008: 81).
Refleksja nad kulturą języka w szkole jest dziś szczególnie ważna nie tylko z powodu
przemian społecznych i kulturowych we współczesnej Polsce oraz przemian edukacyjnych,
ale przede wszystkim w związku z problemami globalizacji, przemianami cywilizacyjnymi
(m.in. upowszechnieniem się mediów elektronicznych) (SYNOWIEC, 2007: 28). Jak wynika
z obserwacji szkolnej rzeczywistości, ranga języka polskiego jako przedmiotu nauczania,
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ale także jako narzędzia komunikacji młodego pokolenia, znacznie się obniżyła. Obniża się
również poziom poprawności językowej – wykroczenia przeciw normie są w języku młodych
coraz częstsze. Z jednej strony wynikają z braku wiedzy i umiejętności, z drugiej – z braku
troski o to, jak się mówi i pisze, ze społecznego przyzwolenia na bylejakość kontaktów
językowych.

Elementy kultury języka
WAŻNE! Jak już wspomniano, kultura języka to zespół pewnych umiejętności. W ich skład
wchodzi estetyka słowa, etyka słowa, poprawność językowa, sprawność językowa.
Estetyka słowa wiąże się z budowaniem wypowiedzi pięknych, starannych, spójnych,
pozbawionych wulgaryzmów i brutalizmów. O estetyce słowa decyduje odpowiednia
artykulacja, barwa głosu, styl i biegłość w budowaniu zdań, poprawność gramatyczna,
harmonia (MARKOWSKI, 2007: 19).
Etyka słowa zakłada z kolei „określona postawę nadawcy tekstu wobec odbiorcy,
a także właściwy stosunek odbiorcy tekstu do jego nadawcy. Podstawą etyki słowa jest
podmiotowe [...] traktowanie partnera, słuchacza bądź czytelnika, to znaczy szanowanie go,
uwzględnianie jego przyzwyczajeń i poglądów, nienarzucanie mu swoich poglądów, danie
możliwości wyboru postawy, a także odbieranie tekstu bez uprzedzenia i jakichkolwiek
założeń wstępnych. Etyka słowa zakłada przekazywanie komunikatu w sposób uczciwy,
rzetelny i przyjazny dla odbiorcy” (MARKOWSKI, 2007: 19).
Sprawność językowa polega na „umiejętności wysławiania się poprawnego,
zrozumiałego, odpowiadającego tematowi i sposobowi jego traktowania, pozycji autora,
nastawieniu odbiorcy i okolicznościom wypowiadania się. O sprawności językowej autora
świadczy więc nie tylko poprawność językowa i zrozumienie jego wypowiedzi, ale także
to, czy użyte w niej środki językowe dostosowane są do tego, o czym się mówi, jak się autor
odnosi do przedmiotów wypowiedzi, w jakim charakterze występuje autor, czego oczekują
odbiorcy, kim są i w co wierzą oraz w jakiej sytuacji dochodzi do danej wypowiedzi”
(URBAŃCZYK, 1979: 329). Sprawnie – znaczy więc najlepiej w danych warunkach, w danej
sytuacji. Można nie popełnić żadnego błędu, wypowiadać się zgodnie z normą współczesnej
polszczyzny, a jednak mówić niesprawnie, np. zbyt oficjalnie, nieodpowiednio do danej
sytuacji. Mówić sprawnie jest trudniej, niż mówić poprawnie. Stosunkowo łatwo można się

187

Kultura języka w szkole

bowiem nauczyć podstawowych reguł użycia wyrazów. Trudniej jest zachować poprawność
stylistyczną.
Umiejętność komunikowania się jest istotną sprawnością w życiu każdego człowieka.
Poziom jej opanowania wywiera głęboki wpływ na naszą edukację, możliwości zawodowe
oraz stosunki z innymi ludźmi. Aby człowiek mógł bez przeszkód uczestniczyć
w komunikacji językowej, musi mieć do dyspozycji pewnego typu sprawności, tzw.
sprawności językowe, które są wypadkową czterech umiejętności. Są to: sprawność
systemowa, sprawność społeczna, sprawność sytuacyjna, sprawność pragmatyczna.
Sprawność systemowa jest to stopień opanowania systemu językowego na poziomie
fonologicznym (umiejętność artykułowania głosek), morfologicznym (budowa wyrazów)
i składniowym (budowa zdań), który pozwala na budowanie sensownych i gramatycznie
poprawnych zdań. Prawidłowo rozwijające się dziecko ma już w wieku 6 lat opanowaną
tę sprawność. Sprawność systemowa może być jednak obniżona lub w ogóle się nie
wykształcić, np. w przypadku głuchoty, upośledzenia umysłowego, autyzmu.
Sprawność społeczna to umiejętność doboru środków językowych odpowiednich
do umysłowych możliwości odbiorcy oraz do funkcji, jaką pełni w społeczeństwie.
Kształtowanie się językowej sprawności społecznej trwa przez całe życie, gdyż nieustannie
zmieniają się role społeczne, jakie człowiek musi w swoim życiu odgrywać (od roli dziecka,
ucznia, matki, pracownika aż do roli człowieka starego). Sprawność ta wykształca się
najpóźniej i jest ukoronowaniem wiedzy o języku i społeczeństwie.
Sprawność sytuacyjna wyraża się umiejętnością budowania wypowiedzi w określonych
okolicznościach. Wiąże się ona z wyborem środków językowych narzuconych przez temat
wypowiedzi i miejsce. Obydwa te czynniki narzucają z kolei kanał przekazu – mówienie,
pisanie oraz sposób jego realizacji – dialog, monolog (opis, opowiadanie).
Sprawność pragmatyczna jest to umiejętność osiągania celu wypowiedzi. Składają się
na nią umiejętności językowego przekazywania emocji oraz językowego realizowania aktów
woli („chceń”), czyli sprawności w informowaniu, w ujawnianiu stosunku nadawcy
do rzeczywistości i w nakłanianiu do działania. Opanowanie tych wszystkich typów
sprawności umożliwia pełne uczestnictwo w komunikacji społecznej i decyduje
o powodzeniu wypowiedzi (GRABIAS, 1994: 47–57; PORAYSKI-POMSTA, 1996: 205–211).
Opanowanie tych wszystkich typów sprawności decyduje o społecznym powodzeniu
wypowiedzi.
Trzeba pamiętać, że w życiu człowieka najpierw rozwija się komunikacyjna sprawność
pragmatyczna, potem pojawia się system językowy, który na początku kształtuje się w
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dialogu i w ograniczonej ilości sytuacji (sprawność systemowa i sprawność sytuacyjna).
Najpóźniej ujawnia się językowa sprawność społeczna. Jej przyswojenie wymaga bowiem
wiedzy o niekiedy bardzo subtelnych relacjach społecznych.
Opanowanie tych wszystkich typów sprawności decyduje o społecznym powodzeniu
wypowiedzi. Zatem: językowo sprawnym jest ten, kto buduje wypowiedzi skuteczne;
kreatywnym zaś ten, kto wypowiedzi skuteczne buduje świadomie.
W rozważaniach o kulturze języka nie można też pominąć kwestii poprawności
językowej. Jest umiejętność „polegająca na używaniu każdego elementu języka zgodnie
z przyjętymi normami językowymi, czyli takie konstruowanie tekstu mówionego bądź
pisanego, by tych norm nie naruszał, to znaczy – był wolny od błędów i usterek językowych”
(MARKOWSKI, 2007: 19).
WAŻNE! Norma językowa natomiast to zbiór zasad i reguł posługiwania się środkami
językowymi, sformułowanymi przez językoznawców (a spisanymi w słownikach oraz
gramatykach)

i

zwyczajowo

uznawanych

za

obowiązujące

w

społeczeństwie.

We współczesnej polszczyźnie wyróżnia się dwa poziomy normy językowej: normę
wzorcową (wysoką, oficjalną) i normę użytkową (potoczną) (MARKOWSKI, 2007: 32).
Norma wzorcowa obejmuje wyrazy, ich formy i połączenia, które są zgodne z tradycją
językową oraz regułami gramatyki i słownictwa, a także z tendencjami rozwojowymi
polszczyzny. Środki językowe mieszczące się w normie wzorcowej są akceptowane
przez większość wykształconych Polaków. Norma wzorcowa powinna być przestrzegana
we wszystkich kontaktach i rodzajach wypowiedzi o charakterze oficjalnym – w szkole,
w urzędach, w kościele, w programach telewizyjnych i w audycjach radiowych. Środków
językowych z poziomu wzorcowego używa się w wielu typach tekstów pisanych: w tekstach
naukowych i popularnonaukowych, w literaturze pięknej i klasycznej publicystyce. Elementy
języka objęte normą wzorcową są poprawne w każdej sytuacji komunikacyjnej. Na normę
użytkową składają się natomiast te środki językowe i wypowiedzi, które są używane
w kontaktach nieoficjalnych, swobodnych (MARKOWSKI, 2007: 32–35).
Dwupoziomowość normy językowej sprawia, że niektóre wyrazy i formy uznawane
za niepoprawne przez normę wzorcową są dopuszczalne w normie użytkowej.
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Tabela 1
Norma wzorcowa a norma użytkowa
POZIOM NORMY WZORCOWEJ
POZIOM NORMY UŻYTKOWEJ
* nawiązując do ...
*w nawiązaniu do ...
* ten podkoszulek
*ta podkoszulka
* ośmioro drzwi
*osiem drzwi
* jem banan
*jem banana
* nadwerężać
*nadwyrężać
* napojów
*napoi
* mełłem
*mieliłem
* barwny-barwniejszy
*barwny-bardziej barwny
* liczba dzieci
*ilość dzieci
* połów dorszy
*połów dorsza
* gramatyka, bazylika
*gramatyka, bazylika
(akcent na trzeciej sylabie od końca)
(akcent na drugiej sylabie od końca)
Opracowano na podstawie: MARKOWSKI, 2007: 32–35.

Nie każdy jednak element języka można opisać na obu poziomach normy. Bywa,
że użytkownicy języka posługują się takimi środkami, które nie są aprobowane na żadnym
z poziomów normy, np.: !łabądź, !dzieciami, !nie czytam książkę, !cuker, !w każdym bądź
razie, !matka, będąc małym chłopcem, wpadła do rowu, !rozumią, !umią, !przyjacielami,
!chorszy. Określamy je mianem błędów językowych.

Czynniki kształtujące współczesną polszczyznę
Stopień opanowania przez uczniów na wszystkich etapach kształcenia umiejętności
językowych i zasób ich wiedzy o języku wskazują na to, że dotychczasowe sposoby
rozwijania języka młodego pokolenia i jego świadomości językowej są mało skuteczne,
a obowiązujące do tej pory założenia programowe pozostały tylko na papierze.
Niepokojące zjawiska (agresja językowa, wulgaryzacja i brutalizacja języka, nadmierna
amerykanizacja, nieprzestrzeganie zasad grzeczności językowej, liczne błędy ortograficzno-interpunkcyjne i językowo-stylistyczne w różnego typu wypowiedziach, bylejakość
mówienia, moda na luz językowy) są obecne w języku uczniów wszystkich typów szkół,
podobne problemy, choć w różnym natężeniu, mają zarówno uczniowie szkół podstawowych
oraz gimnazjów, jak i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.
Rodzi się oczywiście pytanie, dlaczego sprawność językowa młodych Polaków obniża
się, jakie są tego przyczyny. Można wskazać co najmniej trzy grupy czynników, w tym
między innymi: cywilizacyjno-kulturowe, dydaktyczne i instytucjonalne.
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„Ekspansywny rozwój mediów i technologii informatycznych ukształtował nową
rzeczywistość kulturową i komunikacyjną, której przejawem są inne formy i sposoby
porozumiewania się. Rozwój internetu i możliwości elektronicznego przekazu przeobraziły
kontakty werbalne. W komunikacji elektronicznej młodzi ludzie posługują się nowymi
gatunkami wypowiedzi (e-maile, SMS-y, łączące cechy typowe dla kodu mówionego
i pisanego). Przejawem przemian komunikacyjnych jest dążenie do skrótowości, eliptyczność
wypowiedzi, nieoficjalność, emocjonalność, a w sferze kultury popularnej – muzyka hip-hopowa i teksty graffiti. Zmianom ulega hierarchia wartości: dominujące stają się wartości
utylitarne, styl życia „na luzie”, bezkrytyczne przejmowanie mody (także językowej),
wulgaryzacja języka (nie tylko młodego pokolenia) i towarzysząca jej agresja językowa”
(SYNOWIEC, 2007: 28) .
„Media (prasa, radio, telewizja) są również odpowiedzialne za ekspansję polszczyzny
potocznej. Uczniowie zazwyczaj bezkrytycznie przejmują modele zachowań językowych
dziennikarzy, aktorów. Aprobują te wzory (czy raczej antywzory), próbują nawet wprowadzić
je w czasie lekcji bądź w swoich pracach pisemnych. Sądzą, że demonstrują w ten sposób
nowoczesność” (KRZYŻYK, 2010: 156–157).
Istotny wpływ na kształt języka młodych mają także czynniki dydaktyczne. Zdarza się,
że nauczyciele, poloniści i niepoloniści, nie reagują na niestosowne zachowania językowe
uczniów. Chcą być lubiani, wierzą w dydaktyczne korzyści zastąpienia oficjalności
nieoficjalnością. W ten sposób utrwalają złe nawyki wychowanków, utwierdzają uczniów
w przekonaniu, że dynamiczny, ekspresywny, nasycony kolokwializmami, a niekiedy także,
w sposób nieświadomy, brutalizmami i wulgaryzmami, sposób komunikowania się jest
właściwy, odpowiedni w każdej sytuacji (KRZYŻYK, 2010: 157).
„Z sondaży przeprowadzonych wśród nauczycieli i z bezpośrednich obserwacji praktyki
szkolnej wynika, że spora grupa uczniów kończących etap nauczania zintegrowanego (ale
także i uczniowie starsi) ma kłopoty z techniką czytania – nie czyta płynnie, poprawnie,
biegle, a w konsekwencji nie rozumie czytanych tekstów. Niskie jest tempo czytania, cichemu
czytaniu często towarzyszą szczątkowe ruchy warg i języka, uczniowie zatrzymują się
na etapie sylabizowania lub czytania słowo po słowie. A przecież czytanie jest głównym
narzędziem uczenia się i nauczania w obrębie wszystkich przedmiotów. Słowo drukowane
pozostaje głównym źródłem wiedzy, głównym sposobem zdobywania informacji” (KRZYŻYK,
2010: 157).
Na jakość języka młodych wpływają również czynniki instytucjonalne (instytucjonalne
uprawomocnienie). Ta grupa przyczyn wiąże się między innymi z działalnością Ministerstwa
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Edukacji Narodowej (jest ono m.in. odpowiedzialne za kształt podstaw programowych
i zatwierdzanie do użytku szkolnego podręczników), Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa
Wyższego (obecnie to ono decyduje o standardach kształcenia nauczycieli), Centralnej
Komisji Egzaminacyjnej (jest ona odpowiedzialna za kształt sprawdzianów i egzaminów
przeprowadzanych po poszczególnych etapach edukacyjnych, za kryteria oceny ustnych
i pisemnych wypowiedzi uczniowskich, np. na maturze, a w konsekwencji za sposób
sprawdzania i oceniania języka w uczniowskich wypowiedziach). Można dzisiaj powiedzieć,
że instytucje te, zwłaszcza CKE, są odpowiedzialne za obniżanie rangi języka polskiego
(KRZYŻYK, 2010: 159–160).
Zadanie 1, s. 196.
Zadanie 2, s. 196.

Słowniki i wydawnictwa poprawnościowe
W pracy nad polszczyzną młodego pokolenia trzeba podejmować, nie tylko na lekcjach
języka polskiego, działania zarówno zapobiegające błędom językowym, jak i działania
korygujące błędy i usterki w uczniowskich wypowiedziach ustnych i pisemnych.
Pomocą w szkolnej edukacji językowej mogą być m.in. słowniki, poradniki językowe,
opracowania z zakresu kultury języka. Co roku na rynku wydawniczym pojawiają się liczne
nowe publikacje tego typu. Nauczyciele powinni zachęcać uczniów do korzystania z nich.
Obecnie,

jak

dowodzą

prowadzone

badania,

uczniowie

sporadycznie

korzystają

ze słowników, najczęściej na lekcjach języka polskiego, choć i na nich praca ze słownikiem
jest okazjonalna.
Warto zadbać o to, by publikacje poprawnościowe (np. podstawowe słowniki: słownik
ortograficzny, słownik poprawnej polszczyzny, słownik interpunkcyjny) były dostępne
w każdej pracowni przedmiotowej. Sięgać po nie powinni nie tylko uczniowie,
ale i nauczyciele. Oni również powinni nieustannie pracować nad językiem swoich
wypowiedzi, doskonalić go, eliminować niewłaściwe przyzwyczajenia.
Trzeba jednak mieć świadomość, że niestety nie wszystkie publikacje mogą być
przydatne w pracy szkolnej nauczyciela, nie wszystkie też mają odpowiednią jakość. Poniżej
zatem przedstawiamy te pozycje, które są według nas za niezbędne w biblioteczce każdego
nauczyciela, lub takie, które mogą zainteresować przyszłych nauczyciela kwestiami
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poprawności językowej, uwrażliwią ich na zjawiska językowe, zachodzące we współczesnej
polszczyźnie.
Polecane słowniki (także online)
CZOPEK-KOPCIUCH B., BIJAK U., CIEŚLIKOWA A., 2011: Mały słownik nazw polskich miast,
państw Europy, ich stolic i mieszkańców. Warszawa.
CIEŚLIKOWA A., red., 2008: Mały słownik odmiany nazw własnych. Warszawa.
DĄBRÓWKA A., GELLER E., TURCZYN R., 1993: Słownik synonimów. Warszawa.
DĄBRÓWKA A., GELLER E., 1995: Słownik antonimów. Warszawa.
DUBISZ S., red., 2003: Uniwersalny słownik języka polskiego. T. 1–4. Warszawa. Także na
stronie: http://sjp.pwn.pl/.
KŁOSIŃSKA A., SOBOL E., STANKIEWICZ A., oprac., 2005: Wielki słownik frazeologiczny PWN
z przysłowiami. Warszawa.
KOPALIŃSKI W., 1994: Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem.
Warszawa. Także na stronie: http://www.slownik-online.pl/.
MARKOWSKI A., red., 2012: Wielki słownik poprawnej polszczyzny PWN. Warszawa.
PODRACKI J.,

2005:

Nowy

słownik

interpunkcyjny

języka

polskiego

z

zasadami

przestankowania. Warszawa.
POLAŃSKI E., red., 2012: Wielki słownik ortograficzny PWN. Warszawa.
WRÓBEL H., KOWALIK K., ORZECHOWSKA A., ROKICKA T., 1993: Mały słownik odmiany
wyrazów trudnych. Warszawa.
Opracowanie własne.

Polecane poradniki językowe
BRALCZYK J., 2008: Mówi się. Porady językowe profesora Jerzego Bralczyka. Warszawa.
BĄBA S., WALCZAK B., 1992: Na końcu języka. Poradnik leksykalno-gramatyczny. Warszawa–
Poznań.
MARKOWSKI A., 1995: Tyle trudnych słów... Praktyczny słownik wyrazów obcych używanych
w prasie, radiu i telewizji. Warszawa.
MARKOWSKI A., 2003: Język polski. Poradnik Profesora Andrzeja Markowskiego. Warszawa.
MIODEK J., 1998: Rozmyślajcie nad mową! Warszawa.
MIODEK J., 2007: Słowo jest w człowieku. Poradnik językowy. Wrocław.
PODRACKI J., 1993: Czy to naprawdę po polsku? Poradnik językowy. Warszawa.
PODRACKI J., 1995: Polszczyzna płata nam figle. Poradnik językowy dla każdego. Warszawa.
PODRACKI J., 2000: Pułapki językowe w szkole i nie tylko...Warszawa.
Opracowanie własne.
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Polecane opracowania z zakresu kultury języka, zjawisk we współczesnej polszczyźnie
BAŃKOWSKA E., MIKOŁAJCZUK A., red., 2003: Praktyczna stylistyka nie tylko dla polonistów.
Warszawa.
BARTMIŃSKI J., NIEBRZEGOWSKA-BARTMIŃSKA S., 2009: Tekstologia. Warszawa.
JADACKA H., 2005: Kultura języka polskiego. Fleksja, słowotwórstwo, składnia. Warszawa.
JADACKA H., MARKOWSKI A., ZDUNKIEWICZ-JEDYNAK D., 2008: Poprawna polszczyzna.
Hasła problemowe. Seria: Praktyczny pomocnik studenta. Warszawa.
KARPOWICZ T., 2009: Kultura języka polskiego. Wymowa, ortografia, interpunkcja. Warszawa.
MARCJANIK M., 2009: Mówimy uprzejmie. Poradnik językowego savoir-vivre’u. Warszawa.
MARKOWSKI A., 2005: Kultura języka polskiego. Teoria. Zagadnienia leksykalne. Warszawa.
OŻÓG K., 2004: Polszczyzna przełomu XX i XXI wieku. Wybrane zagadnienia. Rzeszów.
POLAŃSKI E., 2008: Zasady pisowni i interpunkcji. Seria: Praktyczny pomocnik studenta.
Warszawa.
PRZYBYLSKA R., PRZYCZYNA W., 2011: Pisownia słownictwa religijnego. Tarnów.
WIERZBICKA E., WOLAŃSKI A., ZDUNKIEWICZ-JEDYNAK D., 2008: Podstawy stylistyki
i retoryki. Seria: Praktyczny pomocnik studenta. Warszawa.
ZDUNKIEWICZ-JEDYNAK D., 2009: Wykłady ze stylistyki. Warszawa.
Opracowanie własne.

Zadanie 3, s. 196.

Zakończenie
Szkoła, nauczyciele wszystkich przedmiotów, nie tylko poloniści, muszą przejąć
odpowiedzialność za rozwój językowy uczniów, za podnoszenie stanu kultury języka wśród
młodego pokolenia. Praca nad kulturą języka uczniów wymaga jednak nie tylko
współdziałania wszystkich nauczycieli, pracujących w danej szkole, ale też współdziałania
w zakresie wychowania językowego szkoły z rodziną.
W swych działaniach nie mogą być oni osamotnieni. To władze oświatowe (MEN,
kuratoria) i wszystkie instytucje odpowiedzialne za edukację, a także instytucje
językoznawcze, kształtujące politykę językową (w tym m.in. Rada Języka Polskiego,
Towarzystwo Kultury Języka, Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego), powinny
zapewnić szkole warunki do realizacji tego zadania, wspierać działania nauczycieli w zakresie
edukacji językowej wychowanków.
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Literatura rekomendowana
DUBISZ S., 1988: Między dawnymi a nowymi laty. Eseje o języku. Warszawa.
MARKOWSKI A., 2004: Czy znasz polszczyznę? Zagadki językowe. Warszawa.
MOSTOWIK P., ŻUKOWSKI P., 2001: Ustawa o języku polskim. Komentarz. Warszawa.
SYNOWIEC H., 1999: Język polski w szkole. W: Polszczyzna 2000. Orędzie o stanie języka na przełomie
tysiącleci. Red. W. PISAREK. Kraków.
SYNOWIEC H., 2007: Kultura języka w polskiej szkole. W: Polszczyzna publiczna początku XXI. Red.
E. WOLAŃSKA. Warszawa.
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Zadania do wykonania
Zadanie 1
Proszę opracować szkolny program profilaktyczny przeciw agresji językowej
młodzieży.
Zadanie 2
Proszę

opracować

listę

ortogramów

(wyrazów

z

trudnością

ortograficzną),

charakterystycznych dla przedmiotu, którego będzie Pan/Pani uczyć.

Zadanie 3
Proszę przeczytać zabawny wiersz rzeszowskiego językoznawcy, Kazimierza Ożoga.
Na podstawie tego tekstu proszę scharakteryzować cechy języka współczesnej młodzieży.
Sprawozdanie z podróży do Włoch (młody człowiek opowiada koledze wrażenia):
Czaj kolo bazę, kumaj.
Sorewicz, że w naszym speech,
pełna faza, zajawka w Italii,
cool wypas.
Była spoko bryka,
full odlot, zajarzysty dans,
zdanża sprawa,
zakręcona impra,
po prostu masakra.
Kultowy MAN,
zarypiste autostrady,
Włochy jak Włochy,
lukali my tu i tam,
fajny Rzym, przejefajna Padwa.
Galileo na big skrzynce po browarze,
sympa Rawenna, jakiś Justynian
spoko facet
i Teodora z kamyczków na ścianie.
Koleś przewodnik super gostek
z czadowym brzusiem,
miał równo pod sufitem
coś brechał o zabytkach
ale to dla nas zmuła i ściema.
No, ale było fest
lipa, ze mało bronksu,
ale wino z kartonu debest.
No to naczepa, hejka – Kazik Ożóg (OŻÓG, 2007 :12)
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Motywacja i dyscyplina w klasie szkolnej
Krystyna Liszka

Pytania otwierające
Jakie znaczenia przypisywane są współcześnie motywacji i dyscyplinie w procesie kształcenia
i wychowania uczniów w szkole? Jak specyfikę tych dwóch procesów w klasie szkolnej wyjaśniają
modele teoretyczne i badania? Na które metodyczne elementy kierowania tymi procesami warto
zwrócić uwagę w pracy nauczyciela, budując modele praktyczne?

Wprowadzenie
Kierowanie procesami motywowania oraz dyscyplinowania uczniów są zaliczane do
najtrudniejszych zadań zawodowych nauczyciela w szkole. Niepowodzenia dydaktyczne
i trudności wychowawcze uczniów często przypisywane są brakowi kompetencji
wychowawców w obu zakresach. Te właśnie zadania wymagają od nauczyciela
specyficznych kompetencji. Programy kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli
powinny więc skupiać swą uwagę na treściach, które pomagają budować nauczycielowi
umiejętności zarządzania procesami motywacyjnymi uczniów oraz kształtować uczniowskie
postawy respektowania zasad społecznych obowiązujących w szkole – przestrzeni rozwoju
każdej osoby. Ta część opracowania poświęcona będzie wprowadzeniu do kształtowania
obydwu kompetencji – z podziałem na część poświęconą motywacji i część dotyczącą
dyscypliny.
W każdej części zaczniemy od prób ukazania sposobów rozumienia pojęć opisujących
procesy motywacyjne i dyscyplinę w kształceniu szkolnym. Aby głębiej uzasadnić wybór
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zaleceń praktycznych i przybliżyć kilka modeli optymalizowania procesów motywowania
do nauki szkolnej i respektowania zasad ładu społecznego panującego w klasie szkolnej,
odwołamy się do osadzonych w różnych koncepcjach wybranych przykładów badań
naukowych. Swoje rozważania zawęzimy do tych zagadnień, które mają kluczowe znaczenie
praktyczne i odnoszą się zasadniczo do usprawniania pracy wychowawcy klasy szkolnej.

Motywacja
„Motywacja to konstrukt teoretyczny, którym tłumaczy się wywołanie zachowania,
jego ukierunkowanie i trwanie – zwłaszcza zachowania nastawionego na cel […]” (BROPHY,
2002: 17). Twórcą tej dość prostej definicji jest Jere Brophy. To do jego ustaleń nawiązują
nasze rozważania na temat motywacji.
Autor przyjmuje, że nauczycielskie zadanie kierowania procesami motywacyjnymi
uczniów powinno być wyraźnie osadzone w kilku realistycznych założeniach. Przede
wszystkim nauczyciel powinien zachęcać uczniów do zaangażowania się w pracę na lekcji
ze względu na „motyw nauczenia się”. Nacisk kładzie się zatem na skoncentrowanie ucznia
na zamiarze przyswojenia wiedzy i umiejętności, których opanowaniu ma służyć praca
na lekcji. Widzimy w tym podejściu wyraźne odrzucenie koncepcji pajdocentrycznych,
radykalnie liberalistycznych – swoiście rozumiejących podmiotowość ucznia jako osoby
samodzielnie decydującej o podjęciu zamiaru uczenia się. Można w nim zauważyć także
odrzucenie założeń teorii, które traktują procesy motywacyjne jako skutek reakcji człowieka
uczącego się na bodźce zewnętrzne lub wewnętrzne potrzeby, popędy i inne czynniki, które
trudno poddać kontroli.
Motywacja do uczenia się różni się w pewnych zakresach zarówno od motywacji
zewnętrznej, jak i wewnętrznej. Różnica między motywacją do uczenia się a motywacją
zewnętrzną jest ściśle związana z różnicą między uczeniem się a wykonaniem. Uczenie się –
jako proces celowy – odnosi się do przetwarzania informacji, nadawania znaczeń, postępów
w rozumieniu i stosowaniu wiedzy. Akcentuje się tu aktywność poznawczą ucznia obecną
w strategiach przetwarzania wiedzy. Motywację wewnętrzną odnosimy, zdaniem Brophy’ego,
do doznań emocjonalnych związanych ze stanem przyjemności. Tymczasem motywacja
do uczenia się jest przede wszystkim częścią stanu poznawczego. Uczniowie mogą być
motywowani do uczenia się niezależnie od tego, czy materiał nauczania jest dla nich
interesujący oraz czy sam proces uczenia się jest przyjemny.
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Motywacja do uczenia się może mieć różne natężenie: można ją rozpatrywać albo jako
relatywnie stałą dyspozycję (wręcz cechę osobowości), albo też jako stan gotowości
do podjęcia zadań, powiązany jedynie z pewnymi cechami danej sytuacji dydaktycznej.
To założenie ma duże znaczenie dla doskonalenia nauczycielskich kompetencji kierowania
motywacją

w

szkole,

gdyż

narzuca

konieczność

nieustannego

poszukiwania

przez nauczyciela elementów pobudzających do uczenia się w każdej sytuacji dydaktycznej.
Większość sytuacji dydaktycznych w szkole ma charakter uczenia się grupowego (w klasie,
w zespole, zbiorowo), więc warunkiem skutecznego sterowania procesami motywacyjnymi
jest budowanie tzw. wspólnoty dydaktycznej, na którą składa się wiele elementów
decydujących o specyficznych właściwościach motywacyjnych każdej klasy szkolnej. Wśród
tych elementów nie wszystkie podlegają łatwemu sterowaniu wychowawczemu, nie należy
jednak unikać odpowiedzialności za ich kształt.
Oto podstawowe cechy wydajnych wspólnot dydaktycznych (ARENDS, 2000: 103):
a) w wymiarze indywidualnym:
– uczniowie i nauczyciele mają wspólne cele,
– uczniowie postrzegają siebie jako kompetentnych i samosterownych,
– uczniowie i nauczyciele krytycznie rozważają minione doświadczenia i świętują
osiągnięcia;
b) w wymiarze grupy jako całości:
– każdy pracuje na najwyższym pułapie umysłowych możliwości (nauczyciel jest tu częścią
grupy – jako wspólnoty uczących się),
– należy wykonywać zadania związane z nauką,
– należy – w uczeniu się – pomagać innym i przyjmować pomoc,
– porozumiewanie się i dialog powinny być otwarte.
W celu zilustrowania znaczenia kierowniczej roli nauczyciela, sterującego budowaniem
wspólnot dydaktycznych, warto przywołać wybrane przykłady dwóch pionierskich badań
naukowych prowadzonych w tych obszarach.
Na podstawie badań Hermine H. Marshall (MARSHALL, 1987; ARENDS, 2000) ukazano,
jak pewne typy komunikatów motywacyjnych – ze strony nauczyciela – kształtują klimat
w klasie i pozwalają na tworzenie się z nich wspólnot nastawionych „na uczenie się”,
„na robotę” i „na unikanie wysiłku”.
Podstawą

wyodrębniania

trzech

typów

klas

była

obserwacja

częstotliwości

występowania pewnych rodzajów wypowiedzi motywacyjnych, pojawiających się w trzech
kluczowych momentach lekcji. Były to wypowiedzi :

199

Motywacja i dyscyplina w klasie szkolnej
– rozpoczynające daną lekcje i nadające jej ramy,
– przywracające uwagę i podtrzymujące zaangażowanie podczas wykonywania zadań,
– zachęcające do przejęcia odpowiedzialności uczniów za naukę.
W wypowiedziach zapowiadających (budujących klimat na początku lekcji)
wyodrębniono wypowiedzi o charakterze endogenicznym i egzogenicznym. Linia podziału
między nimi pozwala dostrzec pierwsze różnice między klasą zorientowaną „na uczenie się”
a klasą zorientowaną „na pracę” (czasem tłumaczy się to określenie: „na robotę”). Otóż
nauczycielka X (pierwszy typ klasy) często wskazywała na możliwość osiągnięcia osobistych
celów uczenia się danych treści, podkreślała korzyści rozwojowe i przyjemność związaną
ze zdobywania nowej wiedzy oraz zapowiadała powodzenie w osiąganiu końcowych
rezultatów. Nauczycielka Y (klasa nastawiona „na pracę”) zachęcała do uczestnictwa w lekcji
z powodu konieczności zrealizowania materiału, obiecując nagrody za sprawne wykonanie
zadań lub kary za kiepską ich jakość. Zapowiedzi wykorzystania treści lekcji ograniczały się
do egzekwowania zadań domowych, sprawdzianów, testów, egzaminów końcowych.
Nauczyciele typu Y często każą odwzorowywać i przepisywać oraz wypełniać zeszyty
ćwiczeń, często mówią o wykonywaniu zadań, a nie o uczeniu się i jego efektach. Za kolei
nauczyciele typu X mówią swym uczniom raczej o celowym i refleksyjnym uczeniu się,
stawiają zadania otwarte i związane z życiem.
Zróżnicowane są także sposoby przywracania uwagi i motywowanie do kontynuacji
uczenia się. Nauczyciel X podtrzymuje zaangażowanie uczniów w sposób pozytywny:
odwołując się do ich ambicji, określając perspektywy dalszych działań oraz podtrzymując
zapał i dobry humor. Nauczyciel Y straszy karami, dodatkowymi zadaniami, perspektywą
pracy w domu, wzmaga rywalizację o tempo ukończenia zadań – jego wypowiedzi mają
częściej charakter negatywny.
Inne jest także podejście do pojawiających się zagrożeń polegających na popełnieniu
przez ucznia błędu. Styl X zakłada naturalność błędu, akcentuje jego znaczenie kształcące.
Nauczyciel X pozwala uczniowi szukać przyczyn trudności i zrozumieć, skąd się wziął błąd.
Nauczyciel Y z kolei chętnie poprawia błędy ucznia, ale rzadko objaśnia ich przyczyny.
Nauczyciele Y „[…] organizują środowisko zagrażające, w którym uczniowie musza stawić
czoła zadaniom, niejednokrotnie ledwo rozumianym, i to samotnie, bo bez wsparcia ze strony
nauczyciela i kolegów, ale za to ze świadomością, że błąd zaowocować może niską oceną
i prawdopodobnie publicznym upokorzeniem” (BROPHY, 2002: 39). Wypada przy tym zadać
pytanie o to, czy w zachowaniach nauczycieli nie ma jeszcze Pani Z.
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Badania Davida i Rogera Johnsonów (JOHNSON R.T., RYNDERS

I IN.,

1979; JOHNSON

R.T., JOHNSON D.W., 1979) dotyczą zasad organizowania zespołów do uczenia się w grupie
i przekonują nas do rozwijania kompetencji stosowania odpowiednich komunikatów
motywujących. Tym razem mamy do czynienia z uczniami przyjmującymi do swych grup
Innych, których w badaniach grają uczniowie niepełnosprawni, nauczyciele manipulują zaś
odpowiednimi komunikatami dotyczącymi struktury celów, doprowadzając w konsekwencji
do podziału zespołu na 3 wyraźnie zróżnicowane grupy: nastawioną na współpracę,
nastawioną na rywalizację, nastawioną liberalnie (nienastawioną ani na rywalizację, ani na
kooperację). Trwający 6 tygodni eksperyment metodyczny (nauka gry w kręgle) pozwolił
ukazać, jak silnie na relacje między uczącymi się dziećmi oddziaływały słowa, za których
pomocą instruktorzy regulowali relacje między nimi. Mierzono następnie m.in. liczbę
interakcji między dziećmi, typ tych interakcji (z podziałem na pozytywne, obojętne i
negatywne oraz otwarte i zamknięte) oraz częstość pojawiania się dopingu po udanym rzucie
ucznia niepełnosprawnego. Wystarczyło kilka zwrotów wypowiedzianych przez opiekunów-trenerów, określających zasady pracy nad poprawą wyników podczas każdego,
cotygodniowego treningu, by zaobserwować znaczące różnice w sposobie odnoszenia się
dzieci wobec siebie. Opiekunowie, budując grupę kooperującą, pouczali jej członków,
by starali się uzyskać zespołowy rezultat lepszy o 50 punktów od rezultatu z ubiegłego
tygodnia, pomagając sobie na wszystkie możliwe sposoby. Grupę rywalizującą utworzono
w oparciu o polecenie, by jej członkowie starali się poprawić swoje indywidualne rezultaty
o 10 punktów, skupiając się wyłącznie na własnych wynikach. Grupie trzeciej nie udzielano
żadnych wskazówek organizacyjnych. Zawartość tabel z liczbowymi wynikami tych badań
(por. ARENDS, 2000: 344) jest na tyle wymowna, że nie wymaga komentarza1.
WAŻNE! Analiza wielu innych naukowych badań, modeli i podejść do motywacji pozwala
na stwierdzenie, że obecnie zjawisko motywacji uczniów do nauki coraz rzadziej wyjaśniane
jest w kategoriach ucznia jako jednostki reaktywnej, a coraz większą popularność zyskują
koncepcje poznawcze, w których akcentuje się większą samodzielność decyzyjną

1
Okazało się, że na 1938 zaobserwowanych interakcji we wszystkich 3 grupach w grupie
z wprowadzonym modelem współpracy pojawiło się 495 interakcji pozytywnych otwartych oraz 336
pozytywnych zamkniętych. Dla porównania w grupie zorientowanej indywidualistycznie wystąpiły zaledwie 243
interakcje pozytywne otwarte oraz 92 interakcje pozytywne zamknięte. Dość podobne – choć niższe wyniki
pojawiły się w grupie zorganizowanej liberalnie. Tak znaczących różnic nie odnotowano, obserwując interakcje
obojętne oraz negatywne. Uczniowie niepełnosprawni byli znacząco częściej dopingowani po udanym rzucie
w grupie współpracującej (55 obserwacji) w porównaniu do grupy „indywidualistycznej” (6 obserwacji)
i liberalnej (3 obserwacje) (por. ARENDS, 2000: 344, tabele 1. i 2.).
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i samoświadomość celów działań ucznia jako podmiotu.
Narasta więc pokusa, by o nauczycielskiej roli kierowania procesami motywacji
zapomnieć. Wszelkie bowiem postnowoczesne koncepcje pedagogiczne, akcentujące
relatywizm zasad wychowania i względność ról dorosłego i dziecka, w gruncie rzeczy
zachęcają nauczyciela (i kandydata do tej profesji) do przyjęcia postawy wyczekującej
na samoistny rozwój procesów motywacyjnych w klasie i w samym uczniu. Ukazane
przykłady badań przedstawiają jednak proces kierowania motywacją jako sensowny, możliwy
i skuteczny, choć subtelny – pozbawiony prymitywnego moralizowania lub „rozwiązań
siłowych”. Podobne tendencje obserwujemy w przypadku kolejnego elementu, istotnego
w budowaniu wspólnoty uczących się, którym jest szkolna dyscyplina.
Zadanie 1, s. 207.
Zadanie 2, s. 208.
Zadanie 3, s. 208–209.

Dyscyplina
Dyscyplinowanie uczniów bywa tym zadaniem zawodowym nauczyciela, które staje się
najczęstszym powodem konfliktów nauczyciela z klasą i z poszczególnymi uczniami.
To z powodu rozrabiającej klasy młode praktykantki wybiegają z płaczem ze swych
pierwszych lekcji, a sytuacje trudne stają się tematem filmów nagrywanych przez samych
uczniów w trakcie zajęć. Zdarzeniom tym powagi dodaje świadomość istnienia
odpowiedzialności prawnej nauczyciela za bezpieczeństwo powierzanych jego opiece
wychowanków. Wypadki i sytuacje mające miejsce podczas pobytu w szkole, które narażają
na szwank dobro ucznia, rozpatrywane są zawsze pod kątem zaniedbania obowiązków przez
zawodowych opiekunów – wychowawców. W naszych rozważaniach ograniczymy się jednak
do traktowania dyscypliny jako czynnika organizacyjnego, wspierającego przebieg procesu
kształcenia podczas zajęć dydaktycznych.
Na wielość znaczeń i koncepcji, które temu terminowi obecnie towarzyszą wskazują
różni autorzy. Clifford H. Edwards dokonuje uporządkowania i krytycznego przeglądu
stanowisk, modeli i podejść wobec kwestii ładu i dyscypliny szkolnej (EDWARDS, 2004).
Każdy z tych modeli może mieć inspirujące znaczenie dla praktyki pedagogicznej. W tym
miejscu chcielibyśmy zachęcić do zapoznania się z modelem Jacoba Kounina (KOUNIN,
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1970), odwołującego się do ekologicznej koncepcji klasy szkolnej jako grupy. Wszelkie
cechy klasy traktowanej jako mikrokosmos są uwarunkowane wieloma subtelnymi
zależnościami systemowymi. Ich dynamika powinna podlegać bardzo wrażliwej obserwacji, a
każde zachowanie jednego organizmu powinno być współzależne z zachowaniem całego
systemu. Nauczyciel występuje w tym wypadku w roli elementu ekosystemu, jakim jest grupa
uczących się. Czy w tej sytuacji może zatem tym systemem sterować, w celu realizacji zadań
dydaktycznych i wychowawczych? Tak, o ile zrozumie, że wiele jego zachowań ma
znaczenie dla uczniów. Potwierdzają to chociażby wyniki badań J. Kounina, zaliczane
do przełomowych w analizowaniu zjawisk kierowania klasą szkolną.
Warto nadmienić, iż Kounin był jednym z pierwszych badaczy, którzy bezpośrednio
obserwowali procesy zachodzące w zespole klasowym, wykorzystując przy tym medialne
środki do rejestracji danych. Wykorzystywał do tego celu wideokamerę, a zapisy z taśm
wnikliwie analizował pod kątem przebiegu interakcji nauczyciela z uczniami. Badacz przyjął
założenie,

że

wskaźnikiem

skuteczności

zarządzania

klasą

jest

bardzo

wysokie

zaangażowanie uczniów w proces dydaktyczny i nieliczne przejawy złego zachowania –
zachowań destrukcyjnych. Uczniowskie zaangażowanie w pracę podzielono na trzy kategorie:
niewątpliwie uczeń zajmuje się wyznaczonym zadaniem, prawdopodobnie zajmuje się
wyznaczonym zadaniem, niewątpliwie nie zajmuje się wyznaczonym zadaniem. Z kolei
przejawy zachowań destrukcyjnych usystematyzowano w trzech grupach: uczeń nie przejawia
złego zachowania, zachowuje się umiarkowanie źle, zachowuje się bardzo źle.
Zmienną kontekstową stanowiły dwa rodzaje czynności dydaktycznych: pogadanka –
odpytywanie i praca jednostkowa (rozumiana jako praca indywidualna ucznia). Zachowanie
nauczyciela opisano za pomocą ośmiu kategorii:
− czujność, którą należy rozumieć jako zdolność do natychmiastowego i umiejętnego
rozpoznania niewłaściwego zachowania uczniów;
− metodę mimochodem, która polega na zdolności do właściwego reagowania w sytuacji
zakłócania przebiegu lekcji;
− potoczystość, która związana jest z przygotowaniem nauczyciela do zajęć – tok lekcji nie
pozostanie zakłócony,

gdy prowadzący zajęcia będzie do nich

odpowiednio

przygotowany;
− impet powiązany z takim zachowaniem nauczyciela, które nie doprowadza do sytuacji
spowolnienia tempa lekcji;
− alarmowanie, podczas którego stosuje się odpowiedni dobór technik w celu utrzymania
uwagi uczniów niezaangażowanych;
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− suwerenność, czyli umiejętny dobór technik czyniących ucznia odpowiedzialnym
za własne postępy w nauce;
− stymulowanie uczniów do zaangażowania w proces dydaktyczny;
− bogactwo metodyczne służące urozmaiceniu lekcji, uczynienia jej atrakcyjną.
Wyniki badań jednoznacznie wskazują na fakt, iż czujność, impet, metoda
mimochodem, potoczystość i alarmowanie podnoszą zaangażowanie uczniów w proces
dydaktyczny podczas stosowania pogadanki, a czujność i impet, gdy działają jednocześnie,
zmniejszają liczbę występujących zachowań destrukcyjnych. Jak wskazują wyniki badań,
czujność ma także zasadniczy wpływ na ograniczenie zachowań destruktywnych podczas
stosowania pracy indywidualnej ucznia, bogactwo metodyczne oddziałuje zaś najsilniej
na zaangażowanie w pracę indywidualną, nie jest aż tak ważne dla zachowania dyscypliny,
jak się potocznie uważa.
WAŻNE! Dalsze studia i analizy pozwoliły Kouninowi na sformułowanie modelu zachowań
prewencyjnych ze strony wychowawcy. Model ten budują 4 wymiary zachowań
zapobiegawczych:
−

wszechobecność (withitness and overlapping), która polega na tym, iż nauczyciela
cechuje umiejętność wywoływania u uczniów wrażenia, że wszystko dostrzega i nic
nie umknie jego uwadze; niezbędnym w tym wypadku warunkiem do osiągnięcia
sukcesu jest reagowanie w porę i przywoływanie do porządku uczniów, którzy
naruszają dyscyplinę;

−

płynność związaną z przebiegiem lekcji oraz sprawnością metodyczną ich
prowadzenia;

−

utrzymywanie koncentracji w grupie, która polega na umiejętności zaangażowania
w proces dydaktyczny jak największej liczby uczniów;

−

programowane unikanie przesytu, mające na celu przede wszystkim zniwelowanie
motywacji negatywnej.
Model

prewencyjny

odpowiada

idei

ekologicznego

myślenia

o

wspólnocie

dydaktycznej, gdyż nauczycielowi wskazuje się – jako względną gwarancję sukcesu
wychowawczego – zestaw działań opartych na postawie poszanowania naturalnych
mechanizmów regulujących uczniowskie zachowania w warunkach pobytu w szkole.
Naturalność w tym przypadku wymusza na nauczycielu tę samą kolejność postępowania
pedagogicznego, którą przyjmują nowocześni badacze ekosystemów przyrodniczych:
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zaczynamy od wysokiej świadomości tego, że każde zachowanie nowego organizmu narusza
już istniejącą równowagę. Jeśli chcemy ją jednak zburzyć (ponieważ wspólnota dydaktyczna
ma wiele cech świadczących o szkodliwości dla uczniów, nauczyciela i szkoły) w celu
introdukcji zmian, system powinien być dobrze rozpoznany, a zmiany wprowadzane z dużą
ostrożnością i pokorą. W przyrodzie zależności są często nieuchwytne. Wynika to
z niedoskonałości sposobów obserwacji, którymi aktualnie dysponujemy.
Zadanie 4, s. 209–214.

Zakończenie
Podsumowując rozważania dotyczące kierowaniem procesami motywacyjnymi oraz
dyscypliną, podkreślmy, że przygotowanie nauczyciela do wykonywania tych zadań wymaga
wielu bardzo złożonych działań, obejmujących kształcenie, ale też specyficzne formy
doskonalenia zawodowego. Zanim staniemy się uczestnikiem realnie wywierającym wpływ
na uczniów jako członków wspólnot dydaktycznych, warto zacząć pracę nad rozwijaniem
samoświadomości

znaczenia

uspołecznienia

–

i

naszych

ostatecznie

–

zachowań

wyników

dla

nauczania

procesów
i

motywacyjnych,

wychowania

uczniów.

W projektowaniu programów szkolnych te aspekty pracy pedagogicznej bywają często
pomijane w planowaniu, pozostawiane intuicji, wpływowi wiedzy potocznej i brakowi
refleksji. Treści tej części opracowania ukazały, być może, sens porządkowania wiedzy
o motywacji i dyscyplinie dla poprawy realnego funkcjonowania programu szkolnego
i dla lepszego zrozumienia zadań zawodowych kandydata do pracy w zawodzie nauczyciela.
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Zadania do wykonania
Zadanie 1
Motywacja
Jakub nie chce się uczyć – twierdzą nauczyciele, rodzice, pedagog szkolny. Zadają sobie
pytanie: Co się dzieje z tym chłopakiem? Dlaczego? Jak do tego doszło, że całkiem fajny i
normalny nastolatek nie traktuje poważnie szkolnych obowiązków? Kuba ma 13 lat, uczy się
w gimnazjum i... na razie to wszystko, co o nim wiemy.
W celu ustalenia diagnozy tego przypadku oraz opracowania strategii zaradczej
zwrócono się o pomoc do kilku wybitnych specjalistów – teoretyków, zajmujących się
diagnozą problemów motywacyjnych, reprezentując dana szkołę teoretyczną.
a) Proszę zbudować zarysy hipotetycznego obrazu zaburzeń motywacyjnych Jakuba, stosując
terminologię i sposób wyjaśniania motywacji zgodny z czterema klasycznymi podejściami
do motywacji w szkolnym uczeniu się. Można swoje wypowiedzi rozpocząć od podanych
niżej początków zdań:
Teorie behawioralne: Zgodnie z założeniami tego nurtu, należy diagnozę Kuby zacząć
od zebrania danych na temat...
Teorie potrzeb: Zwolennicy tego spojrzenia na motywację zalecają, by rozpoznanie
przypadku Kuby oprzeć na analizie danych dotyczących...
Teorie poznawcze: W tym podejściu należy w diagnozie stanu motywacji chłopca do nauki
szkolnej główne miejsce przeznaczyć na:1.…
Teorie atrybucji: Przedstawiciele tego podejścia zalecają, by w diagnozie Jakuba skupić się
na odkryciu...
Aby poprawnie rozpoznać główne założenia, terminologię i tezy danej grupy
teoretycznych wyjaśnień powstawania motywacji, warto sięgnąć do następujących publikacji:
MIETZEL G., 2002: Psychologia kształcenia. Przekł. A. UBERTOWSKA. Gdańsk, s. 353–421.
BROPHY J., 2002: Motywowanie uczniów do nauki. Przekł. K. KRUSZEWSKI. Warszawa, s. 17–23.
GASIUL H., 2007: Teorie emocji i motywacji. Warszawa.
FRANKEN R. E., 2013: Psychologia motywacji. Przekł. M. PRZYLIPIAK. Gdańsk.
COVINGTON M.V., MANHEIM TEEL K., 2004: Motywacja do nauki. Przekł. S. PIKIEL. Gdańsk.

b) Lektura powyższych (oraz innych aktualnych publikacji) wyjaśniających powstawanie

motywacji w uczeniu się dostarcza wiedzy o różnych koncepcjach i modelach
teoretycznych w tym zakresie. Proszę samodzielnie wybrać taką koncepcję i opisać jej
założenia w odniesieniu do problemu Jakuba.
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Zadanie 2
Motywacja i dyscyplina
H.H. Marshall ukazała w swych badaniach wpływ stylu motywacyjnych wypowiedzi
nauczycieli na poziom wyników w nauce czytania.
a) Proszę zbudować zestaw (listę, tabelę) przykładowych wypowiedzi motywacyjnych
każdego typu (X, Y, Z) z podziałem na wypowiedzi zapowiadające, przywracające uwagę
i informujące o rezultacie. Która ze zbudowanych list jest najdłuższa i powstała
najszybciej? Dlaczego? Proszę porównać swoje propozycje z treścią ramki 7.2. (BROPHY,
2002: 184–186).
b) Którego z 3 typów nauczycieli (X, Y, Z) najczęściej spotykał(a) Pani/Pan jako uczeń? Jaki
to mogło mieć wpływ na Państwa zachowanie w szkole? Jaki to mogło mieć wpływ na
Państwa zachowanie (poziom motywacji do działania) poza szkołą? – ZADANIE DO
DYSKUSJI PODCZAS ZAJĘĆ
c) Którego z 3 typów nauczycieli (X, Y, Z) najchętniej zatrudniliby Państwo w swej szkole
jako dyrektorzy, który dbają o rozwój swej instytucji, i wiedzą, jakie wyniki testów
osiągają ich uczniowie? Jakie dalekosiężne skutki będzie miał dobór kadry pedagogicznej
według modelu X, Y lub Z do Państwa szkoły? Czy skutki Państwa decyzji dla rozwoju
uczniów i dla rozwoju szkoły mogą być rozbieżne? ZADANIE DO DYSKUSJI
PODCZAS ZAJĘĆ

Zadanie 3
Analiza klasy jako wspólnoty dydaktycznej
Richard Arends porządkuje strukturę klasy jako wspólnoty dydaktycznej, używając
schematu graficznego (ARENDS, 2000: 110). Określa właściwości każdej wspólnoty
dydaktycznej, odnosząc się do trzech wymiarów:
– struktury społeczno-dydaktycznej,
– cechy społecznych grupy uczniów (DOYLE, 1986),
– procesów społeczne w klasie (SCHMUCK, 1997).
Proszę dokonać analizy dowolnej klasy szkolnej jako wspólnoty dydaktycznej pod
kątem jej właściwości, zgodnie z koncepcją Arendsa.
– Proszę opisać tę wspólnotę, ukazując zakłócenia rozwoju poszczególnych właściwości.
– Proszę spróbować określić przyczyny pojawiania się problemów wychowawczych
związanych z poszczególnymi właściwościami.
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– Proszę zaprojektować zmiany, które mógłby wprowadzić wychowawca klasy, aby poprawić
jakość funkcjonowania całej wspólnoty.
Zadanie to można wykonać podczas odbywania w szkole praktyk śródrocznych lub ciągłych.

Zadanie 4
Projekt scenariusza zajęć
W załączeniu znajduje się oryginalny projekt lekcji przyrody. Ma on postać konspektu.
W części wstępnej Autorka podała odniesienie do Podstawy programowej, temat, cele lekcji,
opisała metody, formy i środki dydaktyczne. W części Przebieg zajęć opisała zwięźle to, jak
planowany jest przebieg lekcji.
Proszę wprowadzić w projekcie takie zmiany (uzupełnienia, zastąpienia, przeróbki), aby
z konspektu powstał scenariusz.
Proszę zaprojektować szczegółowe opisy istotnych – Państwa zdaniem – czynności
(działań, zadań) dydaktycznych wykonywanych:
– przed lekcją (np. ustawienie ławek, powielenie zadań dla uczniów, przygotowanie sprzętu
do ekspozycji treści zajęć, wydanie stosownych poleceń uczniom przed rozpoczęciem lekcji
itp.),
– w trakcie lekcji
1. Proszę zaprojektować pytania i polecenia, którymi będzie wywoływana aktywność
poznawcza uczniów (uwaga: Poprawność metodyczna tych komunikatów nie będzie
podlegać ocenie, jeśli projekt powstaje przed zajęciami z zakresu metodyki nauczania
danego przedmiotu. Jeśli jednak pytania i polecenia będą pod tym względem poprawne
– jest to dodatkowy atut wykonania tego zadania)
2. Proszę zaprojektować komunikaty motywujące uczniów do podjęcia odpowiedniej
aktywności (uwaga: projekt powinien zawierać komunikaty wyrażone w stylu X –
zgodnie z teorią H.H. Marshall)
3. Proszę zaprojektować komunikaty i inne działania pozawerbalne dyscyplinujące
uczniów (uwaga: projekt powinien zawierać opis działań pedagogicznych nauczyciela
zgodnie z teorią ekologiczną J. Kounina).
– po lekcji (komunikaty dyscyplinujące, działania porządkowe, organizacyjne itp.).
Proszę pamiętać o tym, że projektuje Pan/Pani scenariusz, a więc kreuje sytuacje
dydaktyczne, świadomie zawężając wybór sposobu zachowania nauczyciela wykonawcy
poprzez bardzo szczegółowy opis jego zachowań werbalnych i pozawerbalnych. Nauczyciel,
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który otrzyma Pani/Pana projekt do wykonania, powinien mieć niewiele możliwości twórczej
interpretacji wykonywanych działań, gdyż opis już je zawiera w szczegółach. Kreacja dotyczy
przede wszystkim planu, mniej wykonania.
Czy to zadanie zabija twórczość pedagogiczną? Jakie znaczenie kształcące dla rozwoju
kompetencji profesjonalnych nauczyciela mają takie zadania? Do jakiego stopnia można
poddać kontroli projekty zajęć i innych sytuacji szkolnych? – DYSKUSJA PRZED
PODJĘCIEM ZADANIA, POWTÓRZONA PO ZEBRANIU I OCENIE PROJEKTÓW
INDYWIDUALNYCH
Projekt lekcji przyrody – do zadania 4.
Scenariusz zajęć z przyrody w klasie VI
Temat: Strefy oświetleniowe Ziemi.
Opracowała: Małgorzata Krakowska-Rek, nauczyciel przyrody w Publicznej Szkole
Podstawowej w Jedlnie.
Źródło: http://edu.info.pl/34068. Data dostępu: 26.02.2014.
Scenariusz zajęć z przyrody w klasie VI
Podstawa programowa: Podstawowe zjawiska fizyczne: optyczne i akustyczne.
Zagadnienia programowe: Słońce jako źródło światła, zmiany oświetlenia Ziemi w rytmie
dobowym i rocznym.
Zakres treści: Charakterystyka stref oświetleniowych Ziemi.
Cele nauczania:
1. Wiadomości. Uczeń:
– wymienia nazwy stref oświetleniowych Ziemi;
– umie wymienić cechy charakterystyczne stref oświetleniowych;
– rozumie znaczenie terminów zwrotniki, koła podbiegunowe;
– zna przyczyny na podstawie, jakich określono strefy oświetleniowe.
2. Umiejętności. Uczeń:
– pokazuje na mapie fizycznej świata strefy oświetleniowe;
– wskazuje granice stref oświetleniowych na Ziemi;
– wyjaśnia przyczyny, na jakich podstawie określono strefy oświetleniowe;
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– rozpoznaje strefy oświetleniowe Ziemi na podstawie cech charakterystycznych;
– wyjaśnia związek między wysokością Słońca nad horyzontem a ilością energii docierającej
do poziomej powierzchni Ziemi;
– potrafi korzystać z tekstu w podręczniku.
3. Postawy. Uczeń:
– aktywnie pracuje na lekcji;
– potrafi współpracować w grupie.
Czas realizacji: 1 godzina lekcyjna.
Metody: Dyskusja, praca w grupach, praca z podręcznikiem, wypełnianie karty pracy.
Formy pracy: indywidualna i grupowa.
Środki dydaktyczne: tablica Oświetlenie Ziemi w różnych porach roku, mapa fizyczna
świata, foliogram Strefy oświetleniowe Ziemi, podręcznik, zeszyt ćwiczeń, karty pracy.
Przebieg zajęć:
Faza wprowadzająca
1. Sprawy organizacyjno-porządkowe.
2. Wprowadzenie do tematu zajęć poprzez przypomnienie wiadomości o ruchu obiegowym
Ziemi i jego następstwach, ze szczególnym uwzględnieniem oświetlenia Ziemi w ciągu roku.
3. Zapoznanie z tematem lekcji.
Faza realizacji
1. Dyskusja na temat oświetlenia Ziemi przez Słońce wiązką równoległych promieni
słonecznych, które padając na powierzchnię Ziemi, powodują jej ogrzanie.
2. Ustalenie prawidłowości między wysokością Słońca nad horyzontem a ilością energii
słonecznej docierającej do powierzchni Ziemi.
3. Na podstawie tablicy Oświetlenie Ziemi w różnych porach roku uczniowie wybierają trzy
wiązki promieni na tej samej szerokości i ustalają, który z obszarów jest najsilniej ogrzany.
4. Wskazanie na mapie fizycznej świata zwrotników i kół podbiegunowych, które stanowią
granice stref oświetleniowych Ziemi.
5. Przedstawienie foliogramu Strefy oświetleniowe Ziemi wskazującego zasięg stref
oświetleniowych.
6. Podział klasy na grupy. Uczniowie opracowują następujące zagadnienia według instrukcji
(załącznik 1.):
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– grupa I i II – strefa międzyzwrotnikowa,
– grupa III i IV – strefa umiarkowana,
– grupa V i VI – strefa podbiegunowa.
Faza podsumowująca
1. Po wykonaniu zadań liderzy grup prezentują opracowanie zagadnienia.
2. Uczniowie uzupełniają karty pracy.
3. Uczniowie wklejają karty pracy do zeszytu ćwiczeń.
4. Ocena aktywności uczniów.
5. Praca domowa:
a) Polecenie wykonania ćwiczenia 21, s. 29 w zeszycie ćwiczeń.
b) Zadanie dla chętnych : Wskaż na mapie świata Europę, Afrykę i Australię.
Określ, w jakiej strefie oświetleniowej leżą.
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Załącznik 1.
Instrukcje dla grup
Grupa I i II – Strefa międzyzwrotnikowa

Zadanie 1
Na rysunku kuli ziemskiej wpisz nazwy i szerokość geograficzną zaznaczonych
równoleżników oraz nazwę strefa międzyzwrotnikowa.
Zadanie 2
Odpowiedz na pytania:
A. Jakimi równoleżnikami ograniczona jest strefa międzyzwrotnikowa?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
B. Podaj liczbę stref.
…………………………………………………………………………………………………
C. Na podstawie tekstu z podręcznika ze s. 45 wypisz cechy charakterystyczne strefy
międzyzwrotnikowej.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Grupa III i IV – Strefa umiarkowana
Zadanie 1
Na rysunku kuli ziemskiej wpisz nazwy i szerokość geograficzną zaznaczonych
równoleżników oraz nazwę strefa umiarkowana.
Zadanie 2
Odpowiedz na pytania:
A. Jakimi równoleżnikami ograniczona jest strefa umiarkowana?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
B. Podaj liczbę stref.
………………………………………………………………………………………………….
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C. Na podstawie tekstu z podręcznika ze s. 45 wypisz cechy charakterystyczne strefy
umiarkowanej.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Grupa V i VI – Strefa podbiegunowa
Zadanie 1
Na rysunku kuli ziemskiej wpisz nazwy i szerokość geograficzną zaznaczonych
równoleżników oraz nazwę strefa podbiegunowa.
Zadanie 2
Odpowiedz na pytania:
A. Jakimi równoleżnikami ograniczona jest strefa podbiegunowa?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
B. Podaj liczbę stref.
…………………………………………………………………………………………………
C. Na podstawie tekstu z podręcznika ze s. 45 wypisz cechy charakterystyczne strefy
podbiegunowej.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
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Wybrane zagadnienia edukacji kulturalnej
Jolanta Skutnik

Pytania otwierające
W jaki sposób definiuje się pojęcie edukacji kulturalnej i z czego wynikają różnice stanowisk? Jakie
zadania i cele przypisuje się edukacji kulturalnej? Co oznacza pojęcie kompetencje kulturalne
w kontekście rozważań o edukacji kulturalnej? Czym jest centrum kultury i jak wypływa ono
na organizację procesu edukacji kulturalnej? Jakie związki łączą rozumienie i realizację zadań
w zakresie edukacji kulturowej, regionalnej wielo- i międzykulturowej? W jaki sposób treści z zakresu
edukacji kulturalnej są rozmieszczone w szkolnych programach nauczania? Jakie jest miejsce
nauczyciela w realizacji zadań z zakresu edukacji kulturalnej w szkole? Jakie czynniki wypływają
na osłabienie edukacji kulturalnej i jakie działania naprawcze należałoby wdrożyć? W jaki sposób
należy przygotować współpracę szkoły z instytucjami kultury w zakresie organizacji i realizacji
edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży?

Wprowadzenie
Edukacja kulturalna, która łączy w nazwie dwa rozległe i definiowane na różne sposoby
pojęcia, jest w konsekwencji trudnym do zinterpretowania w sposób jednoznaczny
zjawiskiem. Przegląd literatury przedmiotu ujawnia mnogość definicji zjawiska i stanowisk
ich autorów, które wynikają z podstawowej dla nich kwestii, jaką jest stosunek do kultury
i sposobu jej rozumienia. W środowiskach badaczy edukacji kulturalnej dominują zatem nurty
tradycyjne, wiążące edukację kulturalną z ogólnohumanistyczną ideą wychowania opartą
zarówno na wartościach trwałych dla danej kultury, jak i nietradycyjnych (określanych
mianem postmodernistycznych), w których przeważa pogląd o edukacyjnym potencjale
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kultury popularnej. Inny podział wskazuje na ujęcia socjologiczne wychodzące od szerokich,
antropologicznych definicji kultury, łączących obok kultury artystycznej również sposób
życia, wierzenia, poglądy, sposoby wytwarzania dóbr materialnych i symbolicznych.
W dalszej kolejności lokowane są definicje, których autorzy opowiadają się wyraźnie
za wartościującym myśleniem o kulturze, wprowadzając w zakres myślenia o edukacji
kulturalnej silne wątki aksjologiczne. Inne grupy definicji odwołują się do pojęć związanych
z praktyczną realizacją edukacji kulturalnej. Zwykle dzielą się one na przygotowanie
do percepcji kultury (utożsamianej z procesem uczestnictwa w ofercie instytucji kultury) oraz
działania ekspresyjne w jej obrębie (łączone z wąsko rozumianym wychowaniem
estetycznym). Można odnaleźć również ujęcia łączące zjawisko edukacji kulturalnej
z kategorią sztuki (głównie sztuk pięknych) i szerokie (odwołujące się np. do tradycji, kultury
regionalnej, folkloru, obyczaju i religii). Wobec mnogości interpretacji towarzyszących
dyskursowi nad pojęciem edukacji kulturalnej warto rozpocząć rozważania od przytoczenia
przynajmniej najbardziej charakterystycznych znaczeń i definicji omawianego zjawiska,
aby przejść do omówienia jej zadań i wskazania treści oraz sposobów realizacji zapisanych
w Podstawie programowej zreformowanej szkoły.

Edukacja kulturalna w horyzoncie znaczeń i definicji
Dyskusja o treści pojęcia edukacja kulturalna
Przystępując do analizy, warto zatrzymać się nad pojęciem edukacja kulturalna, które
przynosi ważne rozstrzygnięcia dla rozumienia istoty zjawiska. W nazwie edukacja
kulturalna pojawia się przymiotnik, który w języku polskim wywołuje skojarzenia
wartościujące, oceniające. Jest to oznaczenie wyraźnie angażujące, ale i pożądane, jeśli
ustawiamy je w parze pojęciem edukacji. Katarzyna Olbrycht, odwołując się do znaczeń
słownikowych pojęcia, wskazuje, że „określenie kulturalny oznacza »odznaczający się
kulturą«, »przesiąknięty kulturą«. Kulturowy to »związany z kulturą«. Można więc
powiedzieć, że określenie kulturowy ma charakter raczej neutralny, zaś kulturalny nazywa
stan pożądany” (OLBRYCHT, 2011a: 119), czyli ustanawia horyzont celów do realizacji
mieszczący się w obszarze kultury normatywnej. Oczywiste wydaje się więc, że
na charakter edukacji kulturalnej wskazuje (lub wskazywać powinno) określenie występujące
w nazwie.
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WAŻNE! Świadome użycie przymiotnika kulturalny oznacza osadzenie edukacji w świecie
wartości, w tym wzorców działania opartych na wartościach i normach. Zbliżone jest
do myślenia o kulturze osobistej i o podmiotowym uczestnictwie w kulturze. Z kolei
stosowane często zamiennie określenia edukacja kulturowa, dla kultury, są bliskie myśleniu
o edukacji do kultury w jej zewnętrznych przejawach, o wiedzy o kulturze
i o przygotowaniu do funkcjonowania w jej różnych wymiarach (instytucjonalnym,
regionalnym, globalnym itp.). Jej celem jest adaptacja do kultury zewnętrznej (często)
bez pytania o cel tego dostosowania. I choć w polskiej literaturze przedmiotu dominuje
pojęcie edukacji kulturalnej, jak zaznaczono wcześniej, zwykle nie sięga ono horyzontu
celów.
Szerokie i zróżnicowane podejście do edukacji kulturalnej mocno ujawnia się
w międzynarodowych dokumentach. Cele wyprowadzone na XLIII Międzynarodowej
Konferencji Pedagogicznej zorganizowanej w Genewie w 1992 zakładają:
– wprowadzenie do wiedzy i krytycznej oceny dziedzictwa kulturowego oraz wprowadzenie
do uczestnictwa we współczesnym życiu kulturalnym;
– zapoznanie z procesami, które rozpowszechniają i rozwijają kulturę;
– uświadomienie jednakowej wagi i nierozerwalnego połączenia między dziedzictwem
kulturowym a współczesną kulturą;
– edukowanie estetyczne i artystyczne;
– rozwijanie wartości moralnych i obywatelskich;
– przygotowanie do świadomego i krytycznego korzystania z masowych środków przekazu;
– edukowanie międzykulturowe i wielokulturowe (WOJNAR, 1998: 62).
Definicje formułowane w latach 90. XX wieku przez UNESCO wskazują ponadto,
że „przez edukację kulturalną rozumie się dziś edukację artystyczną, edukację twórczą,
edukację do korzystania z ofert instytucji kultury oraz edukację służącą kształceniu stosunku
do dziedzictwa kulturowego, tzn. tożsamości kulturowej, ochrony dziedzictwa kultury
własnej i innych, szacunku do różnorodności kulturowej i postaw dialogowych wobec innych
kultur” (OLBRYCHT, 2011a: 119–120). Stefan Bednarek, prezentując zakres pojęcia, rozróżnia
w ramach definicji określenia edukacja dla kultury i edukacja przez kulturę. Edukację
kulturalną

traktuje

zatem

jako

„całość

oddziaływań

wychowawczych,

które

przez poznawanie, przeżywanie i rozumienie dziedzictwa kulturowego i współczesnych
dokonań kulturalnych wprowadzą młodego człowieka w świat kultury, nauczą go żyć w nim,
rozpoznawać i interpretować jego przejawy, dokonywać wyborów konkurencyjnych wartości
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[…] – uczynią go świadomym, aktywnym i kompetentnym uczestnikiem kultury […]”
(BEDNAREK, 2000: 243).
Zjawisko dookreśla Dzierżymir Jankowski, pisząc, że edukacja kulturalna jest splotem
„różnorodnych, długofalowych i bardziej lub mniej intencjonalnych czynności, których
efektem jest nabycie przez jednostkę (lub rozwinięcie, modyfikacja) określonych kompetencji
kulturalnych, ukształtowanie zaangażowanej postawy wobec wartości kultury i nabycie
doświadczeń czynnego udziału w wyższych poziomach życia kulturalnego, składających się
łącznie na osobowościową podstawę jej wielostronnej aktywności kulturalnej” (JANKOWSKI,
1996: 45). Tak rozumiana edukacja kulturalna w opinii autora stanowi niezbywalny wkład
w dzieło humanizacji świata, a w opinii Ireny Wojnar „opowiada się za określonym modelem
człowieka, hierarchią uznawanych wartości, za potrzebą duchowego rozwoju istoty ludzkiej,
pogłębianiem humanistycznej wymowy jej wyborów, decyzji i działań. Utożsamia się
ją z wielostronnym wzbogacaniem człowieka, kształceniem umysłu i dyspozycji
poznawczych, lecz także wrażliwości społecznej, moralnej, estetycznej, pobudzaniem
ciekawości świata, wyobraźni, ekspresji, postaw twórczych” (WOJNAR, 1998: 148).
Uznanie wagi wrażliwości estetycznej w procesie edukacji otrzymuje wymierny wyraz
w definicjach utożsamiających edukację kulturalną z edukacją estetyczną, która traktowana
jest jako przygotowanie do kompetentnego uczestnictwa w komunikacji artystycznej
i wrażliwego przeżywania sztuki. Autorem tak formułowanych opinii jest Stefan Szuman,
który wychowanie estetyczne rozumie jako „celowo zorganizowane działania pedagogiczne,
podejmowane przez wychowawców z intencją rozwijania wrażliwości jednostek na piękno
sztuki, kierowanie ich czynnościami zmierzającymi do poznania i zrozumienia dzieł sztuki
oraz do osobistego doznania wartości tych dzieł” (SZUMAN, 1997: 149). Edukacja estetyczna
realizuje się zatem jako proces udostępniania i uprzystępniania sztuki, w konsekwencji
sprzyja jej upowszechnianiu. Udostępnianie sztuki w koncepcji Szumana obejmuje czynność
uobecniania komuś dzieł sztuki, wiąże się z organizowaniem kontaktu ze sztuką1.
Właściwa organizacja kontaktu ze sztuką poprzedza proces uprzystępniania sztuki, czyli
działania polegającego na inspirowaniu i udzielaniu pomocy odbiorcy w procesie ożywiania
zainteresowania sztuką. Uprzystępnianie, czyli czynienie dzieł przystępnymi dla doznań
i przeżyć odbiorcy, sprowadza się do aktywności wychowawczej, w której wychowawca
1

Najważniejszym warunkiem procesu udostępniania sztuki jest bezpośrednie obcowanie z dziełami,
działaniami i ich twórcami. Kolejnym warunkiem udanego jej udostępniania jest czas (określany przez Szumana
jako „wystarczający”). Wybór zindywidualizowanego czasu „wystarczającego” pozwala bowiem nie tyle
na pobieżne zapoznanie się z dziełem, ile warunkuje poddanie się jego działaniu i umożliwia odpowiedni jego
odbiór (SZUMAN, 1990: 109–110).
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pośredniczy między dziełem sztuki a jego odbiorcą. Najistotniejszym warunkiem procesu
uprzystępniania, obok oczywistej obecności odbiorcy – wychowanka poszukującego drogi
do sztuki, jest zatem obecność pośrednika, którego Szuman określa mianem wychowawcy
estetycznego2. Drugim warunkiem jest obecność dzieła, przedmiotu (obiektu, działania)
w oryginale, wywołującego swoiście estetyczną reakcję3. W „spotkaniu” z dziełem Szuman
postuluje wykorzystanie optymalnej metody uprzystępniania (trzeciego warunku udanego
procesu), którą jest rozmowa4. Warto jednak podkreślić, że dla Szumana rozmowy i rozprawy
o dziełach dołączają się wtórnie do bezpośredniej recepcji i osobistego odbioru. To one
stanowią konstytutywny i właściwy warunek dla całego procesu uprzystępniania. Właściwie
organizowane procesy udostępniania i uprzystępniania sztuki prowadzą w rezultacie do jej
upowszechniania. Dzięki niemu kształtuje się szeroka, dogłębna i istotna z punktu widzenia
rozwoju indywidualnego i społecznego kultura estetyczna społeczeństwa.
Szersze rozumienie wychowania estetycznego jako wychowania do sztuki i przez
sztukę prezentuje I. Wojnar. Autorka podkreśla, że proces wychowania estetycznego łączy
dwie formuły, z których pierwszą definiuje jako wychowanie przez sztukę. Oznacza ono –
w praktyce oddziaływań wychowawczych – kształtowanie kultury estetycznej człowieka,
w tym „jego wrażliwości, jego stosunku do różnorodności zjawisk i wartości estetycznych”
(WOJNAR, 1990: 17) występujących w sztuce i naturze. Koncepcja wychowania przez sztukę
autorstwa Herberta Reada, do której odwołuje się autorka, pochodzi z lat 40. ubiegłego wieku
(READ, 1976). Promuje ona idee człowieka dwuskrzydłego, który dzięki sztuce miał rozwijać
pomijane dotychczas w edukacji obszar emocji. W koncepcji Reada sztuka jako „sposób
na życie” jest narzędziem wychowania oraz instrumentem wzbogacającym tradycyjne procesy
wychowania i kształcenia. W formule wychowania przez sztukę mieszczą się te działania,
których celem jest kształtowanie osobowości człowieka w jego wymiarze moralnym,
2
„Wychowawca estetyczny to człowiek, który pośredniczy w obdarowywaniu ludzi skarbami arcydzieł
sztuki, czyniąc je dla nich przystępnymi. […] są pośrednikami, kształtującymi wrażliwość i kulturę estetyczną
społeczeństwa na podstawie już stworzonych i udostępnionych dzieł sztuki. […] jest merytorycznie
przygotowany do spełniania roli pośrednika. Posiada wiedzę o sztuce i jej odbiorcach; głębokie, indywidualne
doświadczenie z kontaktów ze sztuką; charakteryzuje się umiłowaniem sztuki i wysoką wrażliwością estetyczną
oraz kulturą osobistą” (SZUMAN, 1990: 116–117).
3
„Mówiąc o dziełach sztuki czy to w gronie dorosłych, czy wobec wychowanków, nie należy jednak
nigdy zapominać o tym, że właściwą w tym względzie, jedyną w swoim rodzaju i niczym nie zastąpioną
wymowę posiada tylko dzieło sztuki »we własnej osobie«, czyli oryginał […]” (SZUMAN, 1990: 117).
4
W opinii autora „W uprzystępnianiu dzieł sztuki posługujemy się przede wszystkim słowami. Jest
to nieuniknione, gdyż ludzie na temat tego, co spostrzegają, odczuwają i pragną pojąć, porozumiewają się
zwykle słowami. […] Mówienie, wypowiadanie się, rozmowy i dyskusje na temat dzieła sztuki, które się ogląda
lub słyszy bądź oglądało w czyimś towarzystwie, nie są to bynajmniej sprawy jałowe i niepotrzebne. Dokonuje
się bowiem przy tym wymiana spostrzeżeń, poglądów, jak również rozmaitych kryteriów oceny danego dzieła,
a wszystko to kształci pośrednio umiejętność widzenia, słyszenia, poznawania, przeżywania dzieł sztuki
i znajdowania właściwego z nim kontaktu” (SZUMAN, 1990: 114–116).
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intelektualnym i twórczym przy pomocy narzędzi wywodzących się ze świata sztuki
(WOJNAR, 1990:17).
Uzasadnienie szczególnej wartości sztuki w procesie wychowania wymagało jednak
równoległego wyróżnienia sztuki jako przedmiotu poznania. Jej siła wychowawcza mogła
ujawnić się w pełni wtedy, kiedy odpowiednio przygotowano odbiorcę do jej dojrzałej
percepcji. Takiemu przygotowaniu w opinii Wojnar ma służyć wychowanie do sztuki,
rozwijające i wzbogacające zainteresowania sztuką, aktywny stosunek do sztuki w zakresie
percepcji i ekspresji własnej, umiejętność analizy i interpretacji różnorodnych zjawisk
artystycznych, umiejętność ich wyboru, a także wrażliwość estetyczną, warunkującą
uczestnictwo w sztuce i kulturze.
Z pojęciem uczestnictwa łączy się zdaniem Dierżymira Jankowskiego rozumienie
edukacji kulturalnej jako przygotowania do uczestnictwa w kulturze, głównie
symbolicznej, za sprawą „różnorodnych, długofalowych i bardziej lub mniej intencjonalnych
czynności, których efektem jest nabycie przez jednostkę […] określonych kompetencji
kulturalnych”

(JANKOWSKI,

1996:

45).

Badacz

łączy

uczestnictwo

w

kulturze

ze wspomaganiem rozwoju, które dokonuje się za sprawą kultury dostępnej poprzez udział
w

zróżnicowanych

formach

uczestnictwa

kulturalnego.

Uczestnictwo

jako

żywe

zainteresowanie i działanie rozwija bowiem nie tylko kompetencje do uczestniczenia
w kulturze symbolicznej, ale jak twierdzi autor – postawy współkreatora kultury. Nie bez
znaczenia w tym procesie pozostaje dostęp do instytucji kultury, choć nie jest
on wystarczającym czynnikiem skłaniającym do podejmowania aktywności kulturalnej.
Konieczne jest takie upowszechnienie kultury, które zainspiruje wewnętrzne impulsy
i rozbudzi pragnienie kontaktu z nią, które będzie sprzyjało dążeniu do przeżywania dóbr
kultury oraz wytworzy i utrwali zainteresowanie kulturą jako potrzebę osobistą i społeczną
zarazem. Definiując uczestnictwo w kulturze, Andrzej Tyszka podkreśla indywidualny
charakter tego procesu. Doceniając wartość działań wspólnotowych, przenosi ciężar
odpowiedzialności za cały proces na jednostkę. Uczestnictwo jest bowiem dla autora aktem
jednostkowym, który dokonuje się poprzez przyswajanie treści kultury, używanie jej dóbr,
podleganie obowiązującym w niej normom i wzorom. Taki współudział sprzyja tworzeniu
nowych jej wartości oraz odtwarzaniu i przekształcaniu już istniejących. Uczestnictwo jest
zatem możliwe pod warunkiem autentycznej aktywności jednostki, która w tym procesie ma
realną możliwość przeżycia, zrozumienia, przyjęcia za własne wartości ukrytych w kulturze
(TYSZKA, 1971: 54).
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Katarzyna Olbrycht, próbując scalić wielość interpretacji w praktyce działań
edukacyjnych, związanych z pojęciem kultury, rozróżnia trzy jej znaczenia (OLBRYCHT,
2000a). Pierwsze, najbardziej popularne i reprezentowane przez różne środowiska, odnosi się
do edukacji kulturalnej łączonej z bliżej niezdefiniowanym pojęciem kultury. W tym
znaczeniu kryją się zatem działania, których elementem wspólnym jest samo pojęcie kultury,
przy czym trudno znaleźć odpowiedź na pytanie o jego zakres i treść. Kategoria kulturalne
lub kulturowe występuje często w nazwie lub w tytule przedsięwzięcia bez dociekania jej
bliższej treści. Pojęcie kultura w grupie tych opinii jest natomiast zjawiskiem bezsprzecznie
pozytywnie waloryzowanym i w zależności od działania kojarzonym bądź z szeroko
rozumianą społeczną aktywnością kulturową, bądź łączonym z działalnością o charakterze
artystycznym. Celem działań jest jakiś rodzaj włączania w kulturę, które wymaga umownie
rozumianych, opierających się głównie na deklaracjach realizatorów zabiegów edukacyjnych.
Przeświadczenie o konieczności realizowania kontaktu z kulturą w formie, która przyjmuje
postać zorganizowanego działania, kojarzy się potocznie z edukacją. Każe ono lokować tego
typu działania w sferze edukacji kulturalnej bez dopowiadania metod, a co może ważniejsze –
wskazywania jej głębszych celów i oceniania rezultatów.
Drugi sposób rozumienia edukacji kulturalnej wymieniany przez Olbrycht (OLBRYCHT,
2000a) łączy pojęcie z wyrabianiem u dzieci i młodzieży postaw odbiorczych w kontakcie
z różnymi dyscyplinami twórczości artystycznej, najczęściej w połączeniu z przygotowaniem
do uczestnictwa w ofercie instytucji, które je upowszechniają. W zakresie tych działań
mieszczą się propozycje łączone z działalnością szkoły (w ramach edukacji formalnej) oraz
te, które wynikają z polityki i strategii działania instytucji kulturalnych, stowarzyszeń i grup
artystycznych (w ramach edukacji pozaformalnej). Celem działań przynależnych do tej grupy
zjawisk jest przygotowanie uczestników życia kulturalnego jako kompetentnych odbiorców
sztuki profesjonalnej oraz uczestników amatorskiego życia artystycznego realizowanego
w grupach o różnym charakterze, zasięgu i aspiracjach. Myślenie to ma mocno ugruntowaną
tradycję i zwolenników, którzy kojarzą te działania najczęściej z pojęciami wychowania
estetycznego, wychowania przez sztukę i do sztuki. W tym znaczeniu sztukę interpretuje się
jako podstawowy czynnik kulturotwórczy, inspirujący twórcze dyspozycje osobowości,
wzbogacający potrzeby duchowe i kształcący umiejętność realizowania lepszej jakości życia
w połączeniu ze zdolnością do internalizacji wartości wyższych. Trudno się zatem dziwić,
że wiąże się z nią nadzieje pedagogiczne.
Ostanie z wymienianych przez autorkę znaczenie edukacji kulturalnej ma charakter
opisowy. Wynika z przeświadczenia, że kultura jest sferą świata człowieka oferującą mu inną
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niż utylitarna i zdominowana technokratycznie wizję człowieczeństwa i rozwoju
cywilizacyjnego. W tej grupie mieszczą się rozważania o edukacji kulturalnej jako edukacji
humanistycznej autorstwa Bogdana Suchodolskiego (SUCHODOLSKI, 1983), który ujmując
kulturę jako całokształt zjawisk cywilizacyjnych, łącznie z nauką, techniką, pracą, stosunkami
międzyludzkimi i zjawiskami artystycznymi, specjalne miejsce rezerwuje dla edukacji
kulturalnej. Tę uznaje za drogę do realizacji najszczytniejszych ideałów humanistycznych.
Koncepcja ta ujawnia się w trzech zakresach, spośród których pierwszy – jednostkowy
– uwzględnia rozwój dokonujący się w oparciu o wartość i dobra kultury, drugi – narodowy –
obejmuje kształtowanie tożsamości narodowej, ostatni zaś – globalny – jest traktowany jako
przygotowanie i realizacja dialogu w wymiarze ogólnoludzkim. U podłoża tak rozumianej
edukacji kulturalnej leży akceptacja ludzkiej wspólnoty w wymiarze lokalnym, narodowym
i globalnym. „Istotą edukacji kulturalnej jest przygotowanie do kompetentnego, aktywnego,
podmiotowego udziału w kulturze” – pisze Olbrycht (OLBRYCHT, 2011b: 11), która
problematykę

edukacji

kulturalnej

rozpatruje

również

z

perspektywy

wartości

i wartościowania. Skoro w opinii autorki kultura jest konfiguracją wartości, które sterują
życiem duchowym, tworząc jednocześnie grunt i kryterium hierarchizowania znaczeń
i zachowań, to edukacja łączona z pojęciem kultury musi być silnie nacechowana
aksjologicznie. Ustanowienie takiego związku umiejscawia prawie automatycznie edukację
kulturalną w sferze doświadczeń aksjologicznych, wśród których autorka wyróżnia edukację
aksjologiczną, rozumianą jako przekaz wiedzy o wartościach, wartościowaniu i uczenie
umiejętności niezbędnych do podejmowania wartościowania (OLBRYCHT, 2000b), oraz
wychowanie do wartości, które obejmuje poznawanie wartości, ich źródeł, podstaw wyboru,
języka opisu, sformułowań wyrażających wartościowanie, a także poznawanie hierarchii
wartości.
Istotę edukacji kulturalnej stanowi uczenie wartości kulturowych w kulturze, do kultury
i przez kulturę, które realizuje się jako kreowanie potrzeb kulturalnych i uczenie sposobów
ich zaspokajania, oraz kształtowanie kompetencji kulturowych. Potrzeby kulturalne w
potocznym znaczeniu obejmują potrzeby ekspresji, tworzenia, komunikacji i kontaktu
z dobrami kultury. W znaczeniu szerokim dotyczą realizowania wartości kulturowych.
WAŻNE!

Kształtowanie

kompetencji

kulturowych

obejmuje

poznawanie

kultury

przez pryzmat wartości, które ją budują (współcześnie i historycznie), doświadczenia
kontaktów z dziełami i działaniami oraz indywidualne doświadczenia twórcze. W szerszym
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znaczeniu oznacza wielostronną, rzetelną edukację i wychowanie do ich respektowania
i wzmacniania, czyli „do twórczego, refleksyjnego, krytycznego udziału w kulturze,
do podmiotowego, dialogowego, opartego na wzajemnym szacunku funkcjonowania
w sytuacji codziennych różnic kulturowych, a także rosnącej wielo- i mędzykulturowości”
(OLBRYCHT, 2010: 85).
Jednym z efektów szeroko rozumianej edukacji kulturalnej powinna być kultura
osobista jako „dążenie do realizacji wartości, norm i wzorców zachowań związanych
z respektowaniem oraz obroną godności ludzkiej” (OLBRYCHT, 2004: 28). Człowiek
kulturalny w świetle tej definicji służy prawdzie, dobru i pięknu.
WAŻNE! Edukacja kulturalna jako kształtowanie kultury osobistej odbywa się poprzez
poznawanie i przeżywanie ludzkich działań, ludzkich wytworów oraz wszelkich śladów
potwierdzających poszukiwanie człowieczeństwa.
Działaniom tym towarzyszy moralny nakaz szacunku, godności oraz akceptowania
i respektowania osobowej istoty w sobie samym i w innych (OLBRYCHT, 2000b). Jeśli
edukację tę uzupełni przygotowanie do odbiorczego i twórczego uczestnictwa w kulturze
(jako kształcenie człowieka kulturalnego) oraz uczenie kompetentnego korzystania z dorobku
cywilizacyjnego (jako kształcenie człowieka cywilizowanego), uruchomi się, przynajmniej
potencjalnie, mechanizm dobrowolnego i świadomego podnoszenia własnej kultury
we wszystkich jej wymiarach.
Wprowadzenie do problematyki edukacji kulturalnej rozważań poświęconych sferze
wartości i wartościowania ma na celu „przywrócenie świadomości roli centrum
aksjonormatywnego w każdej kulturze społecznej, ale także w budowaniu i realizowaniu
własnych projektów życiowych, decydowaniu o stylu życia oraz jego podstawowych
orientacjach” (OLBRYCHT, 2004: 28). W podobny sposób wypowiada się Leon Dyczewski,
który przekonuje, że osią wyznaczającą jakość i poziom edukacji kulturalnej jest centrum
kultury definiowane jako zbiór wartości powszechnie uznawanych w danej społeczności
i stanowiących podstawę jego trwania i rozwoju (DYCZEWSKI, 2000). Dyczewski, analizując
związki kultury i wychowania, wskazuje na istotną rolę wartości kulturowych, wokół których
realizują się (lub powinny się realizować) działania w zakresie edukacji kulturalnej. Osią
wyznaczającą jakość i poziom tych działań jest centrum kultury definiowane jako
„zintegrowany zbiór swoistych i ważnych wartości (zwanych centralnymi lub rdzennymi)
powszechnie uznawanych, utrwalających je wytworów i ukształtowanych w związku z nimi
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wzorów reakcji uczuciowych, struktur myślowych, wzorów międzyosobowych kontaktów
wewnątrz społeczeństwa, jak też tego społeczeństwa z innymi społeczeństwami. […]
Centrum kultury określa specyfikę danego społeczeństwa, stanowi podstawę jego integracji,
trwania i rozwoju” (DYCZEWSKI, 2000). W centrum kultury zawierają się zatem wartości5
i stany psychospołeczne oraz wytwory6.
Powyższe

rozważania

pozostałyby

niepełne,

gdyby

pozbawić

je

odniesień

do współczesności. Dotychczasowe lokowały się bowiem głównie po stronie tzw. ujęć
tradycyjnych. W postmodernistycznych dyskursach o edukacji kulturalnej mieszczą się
te głosy, które demitologizują pojęcie kultury klasycznej, obalają hierarchiczny podział
na kulturę wysoką i niską, inspirują do negocjowania znaczeń i wartości, postulują swobodną
między nimi nawigację oraz nobilitują wartość kultury popularnej w edukacji. Ich zwolennicy
podkreślają konieczność modyfikacji, a nawet zmiany zadań edukacji kulturalnej
we współczesności. W najogólniejszym sensie zadania te powinny koncentrować się
na rozwijaniu zdolności do krytycznej refleksji nad zjawiskami współczesnej kultury,
na poszukiwaniu sposobów do radzenia sobie w zmieniających się szybko realiach życia
kulturalnego (w tym w twórczości artystycznej) oraz na sprawnym nawigowaniu w kulturze
z umiejętnością negocjowania jej znaczeń i wartości. Centralnym elementem tego dyskursu
pozostaje kultura popularna definiowana jako dostępna, powszechna, stwarzająca możliwość
autentycznego wyboru i realnego uczestnictwa. Jest ona podstawowym elementem życia poza
szkołą. Z takiej obserwacji Wojciech Burszta wywodzi pytanie: Dlaczego edukacja XXI
wieku nie może być traktowana jako „przysposobienie do życia w popkulturze”? (BURSZTA,
5

Do grupy wartości i stanów psychospołecznych charakterystycznych dla społeczeństwa polskiego
zalicza się: dom z rodziną i rodzinnością jako cechą wspólnoty rodzinnej; wspólnotę połączoną z mocnym
poczuciem przynależności do niej; umiłowanie dziecka i rolę kobiety; wrażliwość na wartości transcendentne,
sacrum, religijność; uczuciowość łączoną z romantyzmem; wewnętrzną wolność, godność osobistą, honor
i indywidualizm; zdolność do przebaczania; gościnność, towarzyskość i hojność; gotowość do poświęceń, ofiary
i poczucie służby; umiłowanie wolności i głęboki patriotyzm; optymizm i poczucie nadziei; otwartość na inne
kultury, tolerancję; szacunek dla pracy twórczej; poczucie obywatelskości i przywiązanie do ideałów demokracji
połączone z krytycyzmem wobec władzy.
6
W grupie wytworów wiązanych z wartościami i stanami psychospołecznymi znajduje się na pierwszym
miejscu język polski, dalej zaś symbolika narodowa (z wizerunkiem orła w koronie i barwami flagi narodowej),
wydarzenia historyczne (np. chrzest Polski, bitwa pod Grunwaldem, powstanie warszawskie, ruch społeczny
Solidarności itp.). W grupie tych wytworów mieszczą się również miejsca kultu religijnego z ich symboliką,
miejsca pamięci narodowej, epopeje narodowe, twórczość wybitnych artystów, postaci, osobowości i bohaterzy
narodowi oraz zwyczaje i obrzędy (najczęściej te, które związane są z pojęciem „roku polskiego”) (DYCZEWSKI,
2000: 13–16). Tak rozumiane centrum kultury jest stałe, jednak określa je wewnętrzna dynamika, tak
charakterystyczna dla zjawisk kulturowych w ogóle, która związana jest z różnymi fazami rozwojowymi narodu,
kultury lokalnej. W fazach rozwojowych różne elementy centrum stają się ważniejsze od innych, co nie oznacza,
że pozostałe zanikają – najczęściej stanowią tło tych ważnych lub towarzyszą im. Zmiany te mają zwykle
charakter ożywczy, dynamizują i rekonstruują centrum. Nie bez związku z tą dynamiką pozostają zmiany, jakie
obserwuje się w świecie. Każda zmiana dotykająca świata – poza kulturą lokalną – staje się udziałem kultury
i przyczynia się do kształtowania nowych jej elementów, które powinny pozostawać jednak zgodne z jej
centrum.
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2002:10).W pewnym sensie odpowiedzią staje się konstatacja Barbary Fatygi, która twierdzi,
że w aktualnych warunkach kulturowych i społecznych tzw. „edukacja popkulturowa […],
stawia sobie za cel raczej zrozumienie i odnalezienie się w rzeczywistości niż jej
opanowanie” (FATYGA, 2009: 35), dlatego powinna stać się rzeczywistym obiektem
zainteresowania współczesnej edukacji kulturalnej.
Podobnie edukacyjny potencjał popkultury akcentuje w wypowiedziach Witold
Jakubowski. Autor podkreśla konieczność otwarcia się szkoły i nauczycieli na zjawiska
występujące w kulturze popularnej, „gdyż to właśnie tam przeważnie toczy się życie młodego
pokolenia. […] W przeciwnym razie będzie ona coraz bardziej przejmować na swój własny
sposób role, które porzuciła edukacja” (JAKUBOWSKI, 2010: 44). Znaczącym elementem jego
rozważań, w przeciwieństwie do entuzjastycznych opinii postmoderny pedagogicznej, jest
poszukiwanie w kulturze popularnej wartości, do których zalicza jej zróżnicowanie:
„Tę różnorodność najwyraźniej widać w sklepach muzycznych, gdzie liczba segmentów
z płytami odzwierciedla wielość gatunków [...], a zarazem upodobań współczesnych
melomanów. […]

nie ma jednolitej,

odgórnie ustalonej

propozycji

adresowanej

do standardowego odbiorcy. Dzisiejszy uczestnik bardziej wybiera niż odbiera przekazywane
komunikaty” (JAKUBOWSKI, 2006: 21–22).
Równie ważne w dociekaniach W. Jakubowskiego jest wskazanie na relacyjny
charakter edukacji kulturalnej uwzględniającej zjawiska popkulturowe. W opinii autora
włączanie zakresu popkultury w działania edukacyjne dokonuje jednokierunkowego
przełamania hierarchicznego układu procesów edukacyjnych, którą Jakubowski rozumie jako
transmisję wiedzy, proces narzucania wartościowania i wpajania kultury prawomocnej.
„Edukacja kulturalna powinna się zatem opierać na zasadzie »dwukierunkowości«, kiedy
to pokolenia uczą się od siebie wzajemnie, a żadne z nich nie rości sobie praw
do nieomylności i monopolu na wiedzę” (SŁOWIŃSKA, 2012: 239). Wysokim potencjałem
edukacyjnym charakteryzują się takie obszary kultury popularnej, jak film, reklama i muzyka,
w których przenikające się wartości kultury wysokiej i popularnej mogą być szczególnie
wartościowe w tak rozumianej praktyce edukacyjnej, dlatego też, unikając radykalizmów,
proponuje się modernizację edukacji kulturalnej poprzez włączenie do niej elementów
popularnych na równych prawach.
Nieco ostrożniej wypowiada się w tej kwestii Tadeusz Szkołut. Oceniając edukacyjne
walory popkultury, oddziela w niej działania sensowne i wartościowe od dzieł i działań
niewybrednych, zestandaryzowanych, bezwartościowych, kierowanych do masowego
odbiorcy jako produkt konsumpcyjny (bez względu na dziedzinę, do której przynależy).
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Kreuje w ten sposób ujęcie kompromisowe, w którym, nie rezygnując z tradycyjnego ujęcia
edukacji kulturalnej jako edukacji estetycznej odwołującej się do kanonu sztuki, proponuje
rozszerzenie zakresu sztuki, przez którą i do której należałoby wychowywać: „współczesne
wychowanie przez sztukę […] okaże się skutecznym tylko wówczas, gdy będzie
mu towarzyszyć »wychowanie do sztuki« współczesnej” (SZKOŁUT, 1995: 51). Postulując
włączenie współczesnej twórczości artystycznej w zakres edukacji kulturalnej jako
wychowanie do sztuki i przez sztukę, przekonuje także, że tradycyjnie pojmowana edukacja
estetyczna powinna zostać rozbudowana o zadania, które wynikają z zanurzenia
w postmodernistycznej rzeczywistości kulturowej. Oznacza to w praktyce edukacyjnej
umiejętne połączenie elementów przynależnych do kanonu sztuki z potencjałem
współczesnych dzieł i działań artystycznych, aby w konsekwencji edukacja mogła się
przyczynić realnie do „ukształtowania człowieka otwartego na inność, znającego
i szanującego kody kulturowe bliższych oraz dalszych sąsiadów, ale mającego też poczucie
trwałej przynależności do własnej historii i tradycji” (SZKOŁUT, 1995: 51). W ten sposób
Szkołut potwierdza niejako definicję edukacji kulturalnej, którą proponuje Jankowski,
uznając, że jednym z podstawowych zadań „edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży jest
stworzenie im szansy przekroczenia bariery kultury popularnej i ułatwianie osiągania
satysfakcji również – lub głównie – w drodze udziału w wyższych przejawach życia
kulturalnego” (JANKOWSKI, 2000: 84).

Zadania edukacji kulturalnej
Zadania edukacji kulturalnej, podobnie jak jej koncepcje, idee i definicje, korespondują
z odrębnymi sposobami rozumienia zjawisk edukacji i kultury.
W literaturze przedmiotu proponuje się podział zadań w edukacji kulturalnej na dwa
obszary.
WAŻNE! Do pierwszego, który wiąże z praktyką działalności społecznej zalicza się:
– stwarzanie warunków do zdobywania wiedzy o kulturze, do rozumienia jej, korzystania
z niej i jej współtworzenia;
– kształcenie potrzeb i nawyków uczestniczenia w kulturze;
– kształcenie tożsamości kulturowej oraz szacunku i postawy dialogowej wobec innych
kultur.
W drugim obszarze zadań edukacji kulturalnej, przygotowującym do podmiotowego,
świadomego, krytycznego i twórczego stosunku do kultury umieszcza się:
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−

uświadamianie znaczenia kultury i aktywności kulturalnej w rozwoju indywidualnym
człowieka i w rozwoju społeczeństwa przez budzenie motywacji do udziału w kulturze;

−

kształcenie postawy odpowiedzialności za kulturę własną i własnej społeczności, za jej
kształt i rozwój w skali lokalnej, regionalnej i narodowej (OLBRYCHT, 2011b).
Stwarzanie warunków do zdobywania wiedzy o kulturze, do jej rozumienia, korzystania

oraz współtworzenia jest zadaniem, które od wielu lat przypisywane jest placówkom
oświatowym, głównie szkole. Z kolei z kształceniem potrzeb i nawyków uczestniczenia
w kulturze łączą się głównie działania proponowane przez instytucje upowszechniania
kultury, które są w stanie zapewnić odpowiednią jakość oferty kulturalnej. Zapewnienie
możliwie najwyższego poziomu przekazów, obiektów, działań może być bodźcem
wzbudzającym autentyczne potrzeby kulturalne sprzyjające wyrabianiu nawyku kontaktów
z kulturą oraz rozwoju umiejętności oceniania i wyboru. To doświadczenia głębokiego
przeżycia związanego z wybitnym dziełem, wykonaniem lub twórcą stwarzają warunki
wyjściowe dla skutecznej edukacji kulturalnej (OLBRYCHT, 2010). W jej ramach rozwijają się
działania określane jako edukacja teatralna, muzealna, taneczna, literacka, i inne. Znane
są dość powszechnie różnorodne projekty o tym charakterze, jak Filharmonia Malucha
w Filharmonii Śląskiej w Katowicach, która przygotowuje koncerty dostosowane
repertuarem, formą i metodami pracy do możliwości kilkuletnich słuchaczy, czy
ogólnopolskie akcje typu Cała Polska czyta dzieciom, promujące czytelnictwo wśród i dla
najmłodszych dzieci. Interesującym przykładem organizowania tego typu działań są także
projekty teatralne znane w środowisku pod nazwą pedagogika teatru.
Pedagogika teatru jest dyscypliną, która zajmuje się zagadnieniami sytuującymi się
pomiędzy obszarami pedagogiki i teatru. Jej zadaniem jest przygotowanie świadomego
odbiorcy i twórcy sztuki, a celem – uprzystępnienie teatru. Proces uprzystępniania dokonuje
się jako działalność edukacyjna polegająca na pracy twórczej z wykorzystaniem języka teatru.
Projekty w tym zakresie realizują instytucje kulturalne w Polsce i na świecie. Jednym
z najbardziej znanych realizatorów idei jest Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego
w Warszawie. W ramach projektów edukacyjnych organizuje się tam Mały Instytutu
Teatralny7, którego działalność skierowana jest do dzieci, ich rodziców i opiekunów oraz
do uczniów klas wczesnoszkolnych. Mały Instytut wprowadza dzieci w świat wiedzy o teatrze
poprzez zabawę i pracę z wyobraźnią. Uczestnicy zajęć, badając teatr z perspektywy widza,

7

Informacje pochodzą ze strony internetowej Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego
w Warszawie http://www.instytut-teatralny.pl/projekty/maly-instytut-teatralny/. Data dostępu: 15.02.2014.
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aktora, scenografa czy choreografa tworzą dziecięcy słownik teatru. Mały Instytut (oprócz
innych) realizuje dwa interesujące projekty edukacyjne:
– niedzielne Teatranki – zabawy teatralne przeznaczone dla dzieci młodszych8,
– Teatralną klasę – projekt poświęcony spotkaniom dzieci z twórcami teatru9.
Ważnym elementem łączącym tematykę teatralną z pedagogiczną jest praca
z wychowawcami. Instytut Teatralny im. Z. Raszewskiego prowadzi Szkołę Pedagogów
Teatru10.
Od wielu lat rozbudowane działania edukacyjne realizowane są również przez muzea.
To w tych placówkach coraz wyraźniej widać rosnące zainteresowanie sprawami edukacji.
Znaczące zmiany w organizacji działalności edukacyjnej muzeów pojawiły się na świecie
w latach 60. ubiegłego wieku, a w Polsce dopiero na przełomie XX i XXI wieku.
U początków tworzenia działów oświatowych najpowszechniejszym sposobem aktywności
edukacyjnej była konferencja, a więc wypowiedź specjalisty na temat prezentowanego
dzieła/obiektu.

Konferencje

muzealne

przyjmowały

znaną

formę

zwiedzania

z przewodnikiem lub wizyty komentowanej, nieuwzględniającej znaczącej aktywności
publiczności. Dzisiejsze działania muzealników, zmierzających do aktywizacji odbiorcy,
skupione są na nowych formach zwiedzania: atelier pracy twórczej, wizyty odkrycia,
działania interaktywne (SKUTNIK, 2008). Każdemu działaniu towarzyszą specjalnie
przygotowane środki i narzędzia pracy: od popularnych ulotek z informacjami po dokumenty,
spektakle, multimedialne dossiers tematyczne itp. W ostatnich latach szczególnie mocno
wzrosła działalność wydawnicza muzeów – wiele instytucji muzealnych wydaje lub
współredaguje wydawnictwa tematycznie związane z muzeum lub jego kolekcją. Zwykle
są to wysokiej jakości publikacje, które dostępne są w muzealnych księgarniach lub
mediatekach.

8

Zajęcia (głównie warsztatowe) prowadzą pedagodzy teatru, animatorzy, aktorzy i muzycy. Teatranki
inspirują do teatralnego eksperymentowania, rozwijają wyobraźnię i uruchamiają nieskrępowaną twórczość
uczestników. Wychodząc z założenia, że teatr profesjonalny jest zespołem, Teatranki realizowane są
w konwencji pracy zespołowej, przy zaangażowaniu do współpracy dorosłych i dzieci. Każda edycja programu
poświęcona jest innej tematyce, usystematyzowanej w formie alfabetu. Warsztaty te pomagają uczestnikom
badać i poznawać środki wyrazu, pojęcia i postaci związane z teatrem.
9
Jego celem jest pobudzanie zainteresowania dzieci młodszych procesem tworzenia w teatrze. Dzięki
opowieściom artystów o ich pracy i pasji dzieciom przybliża się takie pojęcia, jak: aktor, reżyser, widz, tekst,
krytyka, przestrzeń, ruch, dźwięk, światło, cień i inne. Spotkania mają charakter warsztatowy Każdy warsztat
powstaje we współpracy specjalisty z danej dziedziny z pedagogiem teatru.
10
Zajęcia szkoły zaprojektowane są w formie kilkudniowych spotkań warsztatowych, które odbywają się
w Instytucie Teatralnym. Celem działalności szkoły jest podniesienie kompetencji pracowników teatrów (którzy
są odpowiedzialni za kształt i jakość działań edukacyjnych) i zdobycie przez nich nowych umiejętności
w obszarze pedagogiki teatralnej.
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Działalność edukacyjna w muzeach spoczywa w rękach animatorów i edukatorów
muzealnych, czyli specjalistów, którzy w ramach zawodowych kompetencji łączą
przygotowanie muzealnicze z przygotowaniem do pracy z publicznością. Najliczniejszą, jak
do tej pory, grupą odbiorców oferty edukacyjnej muzeów są dzieci i młodzież. Dlatego
z myślą o tych grupach realizuje się liczne projekty, które dzielą się na zajęcia grupowe
i zajęcia indywidualne.
Oprócz standardowych działań edukacyjnych w muzeum coraz częściej pojawiają się
projekty

edukacyjne

realizowane

z

myślą

o

specjalnej

publiczności:

osobach

niepełnosprawnych, w podeszłym wieku, rodzinach z dziećmi, a nawet projekty junior –
senior czy działania adresowane do mieszkańców konkretnej dzielnicy, tzw. działania poza
murami muzeum lub typu mobilmuzeum (SKUTNIK, 2012: 211–245).
Nie sposób w tym miejscu odnieść się do wszystkich celów edukacyjnej działalności
muzeów. Warto jednak przypomnieć jeden z nich, bodaj najważniejszy – umożliwienie
autentycznego kontaktu z przedmiotem (obiektem, dziełem, działaniem). Muzeum w tym
procesie przypada do odegrania znacząca rola.
Ważnym zadaniem współczesnej edukacji kulturalnej jest kształcenie tożsamości
kulturowej oraz szacunku i postawy dialogowej wobec innych kultur. Te zadania realizuje się
najczęściej jako edukację regionalną i edukację między- i wielokulturową. Praktyka
kształcenia tożsamości kulturowej koncentruje się dziś głównie na edukacji regionalnej
podejmowanej w szkołach, często w porozumieniu z lokalnymi grupami i stowarzyszeniami
tworzącymi układ równoległy do państwowych instytucji upowszechniania kultury.
Powszechność edukacji regionalnej w wielu wypadkach opiera się na wykorzystaniu
atrakcyjności folkloru, który nie jest jedynym walorem kultury regionalnej. Zadania
wyłonione w dokumentach programowych Ministerstwa Edukacji Narodowej zakładają
w ramach edukacji regionalnej poznawanie własnego dziedzictwa kulturowego, tradycji
regionu, uwewnętrznianie wartości i treści regionalnych oraz kształtowanie i utrwalanie
postaw regionalnych.
WAŻNE! W literaturze przedmiotu edukację regionalną definiuje się jako edukację lokalną
lub środowiskową obejmującą przekaz wiedzy o „ojczyźnie prywatnej” i kształtującą więzi
z nią jako światem pierwotnego zakorzenienia. Jej efektem jest wiedza, wrażliwość,
przekonanie o konieczności wspierania i ochrony rdzennych wartości oraz świadomość
podejmowania celowych działań na rzecz kształtowania postaw umiłowania i przywiązania
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do „małej ojczyzny” (NIKITOROWICZ, 2009: 502).
Bodaj najpiękniej edukację regionalną zdefiniował Stanisław Ossowski, pisząc, że „jest
powrotem do domu, do źródeł jego etyki i jego języka, a więc do kultury domowej, lokalnej,
regionalnej, narodowej i ogólnoludzkiej” (OSSOWSKI, 1984: 26).
O edukacji regionalnej możemy mówić również jako o zintegrowanym procesie
kształtującym i stabilizującym postawy wobec dziedzictwa przeszłości i problemów
współczesnych własnego regionu. Dlatego w sferze celów przypisuje się jej pomoc
w świadomym określaniu własnej tożsamości, wskazywanie dróg odnalezienia swojego
miejsca aktualnie i w przyszłości oraz przyczynianie się do zachowania ciągłości kultury
i włączania jej do kultury europejskiej i globalnej. Zasadniczym celem edukacji regionalnej
jest jednak zarówno kształtowanie poczucia własnej tożsamości regionalnej, jak i postawy
zaangażowania w funkcjonowanie własnego środowiska i autentycznego otwarcia się na inne
społeczności i kultury (NAWROCKI, 2003: 226).
Edukacja regionalna, określana często jako edukacja środowiskowa, edukacja lokalna
lub wiedza o małej ojczyźnie, może być rozumiana w dwóch zakresach: wąskim i szerokim.
Zakres wąski łączy się ze zorganizowanym procesem dydaktyczno-wychowawczym,
w ramach którego poznaje się, naucza i popularyzuje wiedzę o środowisku lokalnym, jego
mieszkańcach, lokalnym środowisku przyrodniczym i kulturalnym. W szerokim znaczeniu
mieści się z kolei kształtowanie i rozwój kompetencji własnych środowiska, co wiąże się
z realizacją miejscowych potrzeb ekonomicznych, kulturalnych, edukacyjnych, politycznych
i innych (THEISS, 1999).
Wynikiem edukacji regionalnej ma być zatem poczucie własnej tożsamości regionalnej
z jednoczesnym zaangażowaniem w sprawy własnego środowiska i autentycznym otwarciem
się na inne społeczności i kultury.
Jerzy Nikitorowicz bodaj najmocniej podkreśla wartość lokalności, która powinna
wyprzedzać etap edukacji przygotowującej do kontaktów międzykulturowych: „edukacja
regionalna, broniąc jednostki przed uprzedmiotowieniem i zagubieniem w świecie kultury
masowej i ofert makroświata, powinna traktować mikroświat jako pierwotny i nadrzędny
wobec idei globalnej świadomości, jako pierwszy i najbardziej znaczący etap w zdążaniu
do wartości uniwersalnych i ponadczasowych […]. Edukacja regionalna rozpoczyna proces
dialogu edukacyjnego, wzmacnia siły jednostki poprzez poznanie i zrozumienie siebie oraz
swojej najbliższej kultury, w efekcie pozwala dostrzegać odmienności oraz poszukiwać
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sposobów wzajemnego zrozumienia, porozumienia i współpracy” (NIKITOROWICZ, 2009:
219).
Analizując powszechnie realizowane formy edukacji, które pozwalają na kontakt
z odmiennością, należy zwrócić uwagę, że nie wszystkie spełniają pokładane w nich nadzieje.
Strategie edukacyjne obejmujące zapoznawanie11 ze sposobami życia społeczności
odmiennych kulturowo mają charakter raczej wizerunkowy i nie sięgają poziomu wiedzy
o istocie różnicy kulturowej. Przygotowaniu do akceptowania kultury zewnętrznej
i do funkcjonowania w różnych kulturach powinna służyć właściwie pojęta edukacja
kulturowa. U podstaw tej edukacji leży kształtowanie kompetencji kulturowej jako
samoświadomości kulturowej obejmującej normy i reguły, jakim człowiek podlega
ze względu na miejsce i czas, w którym się znajduje i żyje, wiedzę i umiejętności związane
z rozpoznawaniem norm i reguł, w jakich funkcjonują inne grupy kulturowe12.
Kompetencjom tym powinny towarzyszyć postawy umożliwiające uspołecznienie,
dialog i solidarność z innymi. Podstawą ich realizacji jest poczucie własnej tożsamości,
bo tylko „osoba o stabilnym poczuciu własnej tożsamości kulturowej, szanująca własną
kulturę jako sferę osobotwórczą jej, jej współziomków i przodków, a nie tylko jako
»rezerwat« dawnych form – potrafi szanować kulturę innego człowieka. Jeśli ma rozwiniętą
świadomość związku kultury i narodu, a wobec tego świadomie podchodzi do drugiego
człowieka, starając się go zrozumieć przez pryzmat jego tożsamości kulturowej, przyjmuje
postawę szacunku wobec narodu i jego kultury – poczynając od własnego” (OLBRYCHT, 1996:
121–122).
Silne poczucie własnej tożsamości jest warunkiem sine qua non realizacji edukacji
między- i wielokulturowej, tym bardziej istotnej, że o wielokulturowości należy już mówić
jako o zjawisku powszechnym. W społeczeństwach demokratycznych, w obrębie jednej
organizacji życia społecznego istnieją różne grupy i kategorie kulturowe. Wielokulturowość,
definiowana jako „współwystępowanie na tej samej przestrzeni […] dwóch lub więcej grup
społecznych o odmiennych cechach dystynktywnych: wyglądzie zewnętrznym, języku,
11

Poprzez obserwację barwnej egzotyki, aranżowanie doświadczeń kontaktu z odmiennością kulturową
w formie festiwali, dni i świąt, organizowanie nieformalnych kontaktów interkulturowych, traktowanych jako
program eliminowania stereotypów, edukację językową przygotowująca do prostej komunikacji, kształcenie
do tolerancji negatywnej jako dobrowolnego znoszenia nawet uciążliwej odmienności lub do tolerancji
pozytywnej jako bezwarunkowej akceptacji inności.
12
Między innymi znajomości praw człowieka i narodów, znajomości historii narodów, w tym własnego,
narodów sąsiednich lub innych, znaczących w danym momencie historycznym. Istotnym warunkiem jest
znajomość kanonu kultury wysokiej z głównymi kierunkami jego krytyki oraz doświadczenie bezpośrednich
kontaktów ze znaczącymi dla danej kultury postaciami, miejscami i sytuacjami, łączone z rozwijaniem uczuć
wyższych, w tym z uczuciami szacunku do drugiego człowieka i do jego kultury.
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wyznaniu religijnym, układzie wartości itd., które przyczyniają się do wzajemnego
postrzegania odmienności z różnymi jego skutkami” (GOLKA, 1997: 55), jest dziś istotnym
wyzwaniem edukacyjnym.
WAŻNE! Edukacja wielokulturowa w świecie, który doświadcza kulturowej różnorodności
od zarania dziejów, „polega na zmniejszaniu napięcia pomiędzy tym, co wspólne, a tym,
co odmienne, m.in. na zmniejszeniu autorytaryzmu, depersonalizacji sądów, etnocentryzmu,
negatywnych stereotypów, uprzedzeń i dyskryminacji obcych, lęku międzyetnicznego
i konfliktów międzygrupowych” (NIKITOROWICZ, 2009: 278).
Efektem takiej edukacji powinna być jednostka, która jest zdolna do wykorzystywania
i stosowania wiedzy o kulturowym zróżnicowaniu w budowaniu sprawiedliwych,
odpowiedzialnych, mądrych, zaangażowanych relacji z przedstawicielami innych kultur,
odwołująca się przy tym do etyki, uniwersalnych wartości i praw.
Do życia i współdziałania w społeczeństwach wielokulturowych przygotowuje edukacja
międzykulturowa. Komisja Europejska ujmuje edukację międzykulturową jako zespół praktyk
edukacyjnych, których celem jest propagowanie szacunku, wzajemnego zrozumienia
(niezależnie od przynależności kulturowej, etnicznej, lingwistycznej czy religijnej).
W zakresie takiej edukacji powinna się znaleźć nauka mediacji i rozwiązywania konfliktów,
ponieważ ubogacająca obecność różnych kultur w obrębie jednego społeczeństwa niesie
ze sobą także skłonności do konfrontacji wartości częstokroć niespójnych, a nawet
przeciwstawnych (RADA EUROPY, 2000). J. Nikitorowicz przez edukację międzykulturową
rozumie „ogół wzajemnych wpływów i oddziaływań jednostek i grup, instytucji, organizacji,
stowarzyszeń, związków sprzyjających takiemu rozwojowi człowieka, aby stawał się on
w pełni świadomym i twórczym członkiem wspólnoty rodzinnej, lokalnej, regionalnej,
wyznaniowej, narodowej, kontynentalnej, kulturowej, globalnej – planetarnej oraz był zdolny
do aktywnej samorealizacji, kształtowania trwałej tożsamości i odrębności. Skutkiem edukacji
ma więc być dynamizacja społeczno-kulturowa różnych grup, wzajemne poznanie, zbliżenie,
integracja, z zachowaniem własnej odrębności i własnych wizji rozwoju” (NIKITOROWICZ,
2009: 282) oraz przygotowanie do współpracy i wzajemnego korzystania z dorobku ludzi
wywodzących się z różnych środowisk kulturowych.
Edukacja międzykulturowa, biorąc pod uwagę współistnienie, zakłada możliwość
wzajemnego rozwoju w oparciu o dialog, porozumienie, negocjacje i kooperację, uczy bycia
pomiędzy tym, co nakłada na jednostki przyjęcie normatywnych funkcji kultury, ponieważ
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„[…] jej sukces zależy od nadania znaczenia wartościom rdzennym, aprobaty, zrozumienia
i szacunku dla »świata zakorzenienia«” (NIKITOROWICZ, 2009: 281).
Zaprezentowane zestawienie nie obejmuje w sposób oczywisty wszystkich zakładanych
funkcji i zadań edukacji kulturalnej, stanowi zaledwie przegląd wybranych stanowisk, które
powinny stać się inspiracją do poszukiwania lub tworzenia stanowisk własnych na podstawie
wiedzy i doświadczenia projektodawców i realizatorów tej edukacji.

Szkoła jako miejsce edukacji kulturalnej – możliwości i ograniczenia
Edukacja kulturalna w szkolnym programie nauczania
Edukacja kulturalna jest działalnością realizowaną w praktyce przez wiele podmiotów.
Poza środowiskiem naturalnym – rodzinnym, rówieśniczym organizują ją instytucje kultury
i instytucje oświatowe. Szczególne miejsce w tej hierarchii przyznaje się jednak szkole.
WAŻNE! Obowiązująca Podstawa programowa kształcenia ogólnego przewiduje w całej
Polsce, w wyniku porozumienia resortów edukacji i kultury, obligatoryjne zajęcia z muzyki
i plastyki w szkołach podstawowych i w gimnazjach, wiedzę o kulturze w szkołach średnich
oraz zajęcia fakultatywne z różnych dziedzin sztuki, różne formy aktywności kulturalnej
w ramach szkolnej edukacji kulturalnej.
W tych ramach zakłada się kształcenie od najmłodszych lat świadomych odbiorców
kultury, rozwijanie twórczych pasji uczniów, przywrócenie do szkół lekcji plastyki i muzyki
w rozszerzonym zakresie. To najważniejsze cele, jakie postawiło sobie Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego w ramach wprowadzonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej
nowej Podstawy programowej w szkolnictwie powszechnym. Rok 1999 zapoczątkował
wyjątkowo nieprzyjazną dekadę dla rozwoju kulturalnego młodych Polaków. Ograniczono
liczbę zajęć z przedmiotów artystycznych w szkołach, zmniejszyła się prawie o połowę liczba
nauczycieli muzyki i plastyki, a kształcenie zintegrowane w klasach I–III spowodowało
połączenie przedmiotów artystycznych z innymi zajęciami bez zachowania określonych
proporcji czasowych. W obawie przed postępującą degradacją znaczenia kultury
w kształtowaniu świadomości i w rozwoju potencjału twórczego dzieci i młodzieży w marcu
2008 roku Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zawarło porozumienie z
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Ministerstwem Edukacji Narodowej. Na jego mocy przywrócono rozszerzony zakres edukacji
kulturalnej w szkolnictwie powszechnym.
Pierwsze efekty przekształceń w edukacji kulturalnej można było zaobserwować już
w 2009 roku, po wprowadzeniu w życie I etapu reformy programowej. Na początku zmiany
objęły pierwsze klasy szkół podstawowych i polegały na wyodrębnieniu z nauczania
zintegrowanego przedmiotów muzyka i plastyka, które były sukcesywnie wdrażane
we wszystkich klasach nauczania początkowego przez następne trzy lata. Rok szkolny
2012/13 był początkiem II etapu wdrażania zmian. W tym okresie Podstawa programowa
z rozszerzonym programem nauczania muzyki i plastyki miała objąć klasy IV. Całkowite
wdrożenie reformy programowej w szkołach podstawowych przewidziane jest na rok szkolny
2014/15.
Wiedza i umiejętności związane z kształceniem w zakresie edukacji kulturalnej, które
uczeń zdobywa na III i IV etapie edukacyjnym (gimnazjum i szkoła średnia) obejmują:
– w zakresie podstawowym – wiedzę o kulturze;
– w zakresie podstawowym i w zakresie rozszerzonym: język polski, język obcy nowożytny;
– na poziomie IV – język mniejszości narodowej lub etnicznej oraz język regionalny – język
kaszubski;
– na poziomie IV tylko w zakresie rozszerzonym – historię muzyki, historię sztuki, język
łaciński i kulturę antyczną.
Na III i IV etapie edukacyjnym uczniowie mogą wybrać następujące przedmioty
uzupełniające:
– na III etapie edukacyjnym – zajęcia artystyczne oraz zajęcia techniczne;
– na IV etapie edukacyjnym – zajęcia artystyczne oraz ekonomię w praktyce.
W ramach nowej Podstawy programowej przewidziano grupę zajęć artystycznych, które
(obok języka polskiego i historii) powinny wypełniać zadania edukacji kulturalnej
przewidziane zarówno przez MKiDN oraz MEN. Do grupy tych zajęć zalicza się muzykę
i plastykę oraz uzupełniające zajęcia artystyczne. Pozostałe przedmioty, takie jak wiedza
o kulturze, język mniejszości narodowej lub etnicznej oraz język regionalny, historia muzyki,
historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna, mają charakter teoretyczny.
Zapisy dokumentu dla I etapu kształcenia zobowiązują nauczycieli do wprowadzania
zróżnicowanych działań i doświadczeń przygotowujących dziecko do kontaktu z plastyką
i muzyką. Obok wprowadzania form kontaktu czynnego, twórczego oraz aranżowania
sytuacji odbioru przekazów artystycznych, w dokumentach podnosi się wagę uczenia różnych
form uczestnictwa w kulturze z zaakcentowaniem możliwie wysokiego poziomu
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proponowanych dzieciom działań. Świadomi roli edukacji kulturalnej nauczyciele mają
możliwość stworzenia wartościowych programów dostosowanych do uwarunkowań
konkretnej grupy wiekowej.
Podstawa programowa w zakresie muzyki na I etapie kształcenia zakłada wychowanie
do odbioru i tworzenia muzyki, śpiewanie, muzykowanie i słuchanie muzyki. Oprócz zajęć
typowo muzycznych zaleca włączanie muzyki w codzienne zajęcia szkolne, np. jako tło przy
organizacji aktywności ruchowej. Na II etapie kształcenia zakłada się otwieranie uczniów
na świat muzyki, rozbudzanie i wspieranie ich muzycznych zainteresowań oraz wskazywanie
przyjemności, jaką daje czynne lub bierne obcowanie z muzyką. Ważnym zadaniem szkoły
jest stwarzanie warunków do obcowania z „żywą” muzyką poprzez udział uczniów
w koncertach i spektaklach muzycznych organizowanych w szkole i poza nią oraz warunków
do publicznej prezentacji umiejętności muzycznych dzieci. Na III etapie edukacyjnym
nadrzędnym celem i założeniem jest (obok przekazywania wiedzy) rozbudzenie
zainteresowań muzycznych i zachęcenie uczniów do samodzielnego uczestnictwa w kulturze
muzycznej. Ważne jest, by uczeń doświadczał radości z muzykowania. W nauczaniu
przedmiotu szczególne znaczenie ma aktywność muzyczna nauczyciela, który musi umieć
grać i śpiewać, prowadzić zespół muzyczny oraz inspirować twórczą aktywność uczniów.
W zakresie edukacji plastycznej Podstawa programowa proponuje edukację plastyczną
obejmująca wiedzę oraz ekspresją plastyczną. Na II i III etapie edukacyjnym założono
kształcenie umiejętności odbioru wypowiedzi artystycznych oraz umiejętności wykorzystania
zawartych w nich informacji, czyli percepcję sztuki, a także kształcenie umiejętności
tworzenia wypowiedzi w formie ekspresji artystycznej oraz analizy i interpretacji tekstów
kultury – jako recepcję sztuki. W ramach realizowanego przedmiotu nauczyciel został
zobligowany do rozwijania myślenia twórczego uczniów oraz – przez odpowiednio dobrane
metody – do przygotowania uczniów jako uczestników kultury i do stosowania nabytych
umiejętności w życiu codziennym. Szkoła powinna ponadto stworzyć możliwości czynnego
uczestnictwa

uczniów

w

kulturze

przez

udział

w

wydarzeniach

artystycznych

organizowanych w jej przestrzeni i poza nią. Podobnie jak w przypadku edukacji muzycznej,
zapleczem dla tak zaprojektowanych zadań powinna być pracownia wyposażona w niezbędne
środki dydaktyczne13. W praktyce realizacja tego warunku nastręcza wielu problemów.
Wybór miejsca do pracy twórczej oraz zaopatrzenie go w odpowiednie środki i materiały są

13

Nie określono jednak kategorii tych środków – wydaje się, że w przypadku obu przedmiotów powinny
to być co najmniej narzędzia pracy twórczej, instrumenty, niezbędna literatura oraz dokumentacja i sprzęt
multimedialny, a nade wszystko osobna przestrzeń do działań twórczych.
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zwykle przypadkowe i zależą od możliwości finansowych danej placówki. Trudno liczyć
na pomoc systemową w tej dziedzinie, warto wskazać jednak pierwsze próby takich działań
podjęte przez MKiDN. Oprócz włączenia się w prace nad opracowaniem reformy
programowej w zakresie edukacji kulturalnej, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa
Narodowego przygotowało wstępny pakiet narzędzi dydaktycznych, do których zalicza się:
−

Muzykotekę szkolną14,

−

Pinakotekę szkolną15,

−

Filmotekę szkolną16,

−

książeczki edukacyjne Dydko i muzyka, Dydko i plastyka, Dydko i teatr17.
W ramach przedmiotu plastyka poświęcono też sporo uwagi zagadnieniom mediów jako

nośników zmian w sposobie uczestnictwa w kulturze i w jej upowszechnianiu oraz sposobom
korzystania z nich. W celu realizacji tych założeń Podstawa programowa proponuje
doskonalenie kompetencji komunikacyjnych związanych z mówieniem, czytaniem i pisaniem
tekstów, ale równie mocno wskazuje na wartości, które niesie wykorzystywanie mediów
w procesie edukacji. Pojawienie się mocnego akcentu medialnego w programach kształcenia
wynika z włączenia do aktualnych treści dotychczasowych zagadnień z zakresu tzw. ścieżek
międzyprzedmiotowych. Treści dotąd realizowane w ramach edukacji medialnej zostały
włączone w program przedmiotów obligatoryjnych, w tym – artystycznych.
Wiedza o kulturze realizowana na IV etapie edukacyjnym jako przedmiot w zakresie
podstawowym stanowi zwieńczenie cyklu kształcenia artystycznego. Treści programowe
zakładają odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji oraz tworzenie
wypowiedzi z analizą i interpretacją tekstów kultury. Realizację tego celu zaprojektowano,
odwołując się do zdobytej przez ucznia na wcześniejszych etapach edukacyjnych wiedzy
dotyczącej sztuk plastycznych oraz muzyki, przy jednoczesnym wzmocnieniu nacisku
14
Czyli multimedialną platformę edukacyjną do nauki muzyki, przekazującą wiedzę w innowacyjny,
atrakcyjny sposób. Muzykoteka upowszechnia wiedzę o muzyce klasycznej, uczy rozpoznawania dźwięków,
pokazuje instrumenty muzyczne, wyjaśnia najtrudniejsze definicje, prezentuje wywiady z twórcami i filmy
edukacyjne.
15
Czyli kolejną odsłonę multimedialnego projektu, którego celem jest edukacja artystyczna w zakresie
sztuk wizualnych. W jej ramach przewiduje się stworzenie przedsięwzięcia, które zostanie udostępnione
odbiorcom na przestrzeni dwóch najbliższych lat.
16
Pakiety zawierające 55 filmów fabularnych, dokumentalnych i animowanych polskich twórców. Jest
to pierwsze w historii szkolnictwa multimedialne narzędzie służące do prowadzenia zajęć z elementami edukacji
filmowej. Na przestrzeni najbliższych lat swoją premierę będzie miała druga edycja Filmoteki szkolnej,
obejmująca wybrane dzieła kina światowego.
17
Kolorowe publikacje ukazujące się od 2010 roku, które mają pomóc w kształceniu artystycznym dzieci
w wieku 5–7 lat. Książeczki ukazują się w nakładzie 30 tysięcy egzemplarzy. Wysyłane są do instytucji kultury,
szpitali, placówek opiekuńczych i bibliotek (http://www. mkidn.gov.pl). Być może te „zwiastuny” przyniosą
w kolejnych latach rozszerzenie oferty uwzględniającej również potrzeby uczniów na kolejnych etapach
kształcenia.
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na analizę i interpretację dzieł dwudziestowiecznych. Zadaniem nauczyciela jest jednak nie
tyle porządkowanie i uzupełnianie wiedzy na temat różnych dzieł, stylów i języków sztuki, ile
– na podstawie wiedzy już przez uczniów zdobytej – poszerzanie rozumienia znanych
im artefaktów, zgodnie z antropologicznym rozumieniem kultury. Istotny aspekt tego typu
interpretacji stanowi jej wymiar komunikacyjny, ważny zarówno dla rozumienia człowieka
jako uczestnika kultury, jak i dla analizy procesów charakteryzujących kulturę współczesną.
Stąd kluczowa obecność w treściach kształcenia pojęcia media obejmującego różne techniki
komunikacji, analizowane ze względu na swoje właściwości i wpływ wywierany przez nie
na relacje społeczne. Podstawa programowa wprowadza w zakres treści nowe dziedziny
sztuki: wiedzę o ﬁlmie, wiedzę o teatrze oraz sztukę współczesną, istotną rolę pełni w niej
rozpoznanie i praktykowanie różnych form aktywności w kulturze. Celem takiej edukacji jest
zachęta do przyjmowania aktywnej postawy w środowisku lokalnym.
Na IV etapie edukacyjnym w zakresie rozszerzonym wprowadzono historię muzyki
i historię sztuki (do wyboru). W ramach tych przedmiotów uczeń powinien dokonywać
analizy i interpretacji tekstów kulturowych z wykorzystaniem poznanych terminów i pojęć.
Powinien opanować także historyczną wiedzę o zjawiskach i teoriach artystycznych oraz
tworzyć wypowiedzi pisemne i ustne na tematy związane z analizą wybranych zjawisk
artystycznych. Podbudową do realizacji przedmiotów jest wiedza o kulturze przekazywana
w szkole ponadgimnazjalnej oraz przedmioty muzyka lub plastyka realizowane w gimnazjum.
Można założyć, analizując program, że przedmioty dotyczące historycznych aspektów
rozwoju muzyki i plastyki mają porządkować dotychczasową wiedzę we wskazanych
zakresach oraz pogłębiać zainteresowania wybraną dziedziną sztuki. Autorzy Podstawy
programowej postulują wzmocnienie samodzielnej pracy ucznia, opartej na lekturach oraz na
poznawaniu dzieł poza lekcjami, we własnym zakresie.
Podstawa programowa dla przedmiotu język łaciński i kultura antyczna przewiduje
treści, które mogą pomóc uczniom w zdobywaniu wiedzy o korzeniach cywilizacji
europejskiej i jej śródziemnomorskim rodowodzie, ale też pokazać na tym tle kulturę polską.
Dlatego jednym z ważnych elementów w realizacji przedmiotu powinno być ścisłe
powiązanie treści językowych z kulturowymi. Znajomość języka łacińskiego (który był
drugim językiem narodowym do końca XVIII wieku) powinna zatem ułatwić badanie,
rozumienie, „czytanie” i wreszcie ochronę dziedzictwa narodowego. W tym zakresie zapisy w
Podstawie programowej łączą kształcenie językowe, analizę i interpretację tekstów,
konstruowanie wypowiedzi ustnych i pisemnych w języku łacińskim oraz lekturę tekstów.
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Na III i IV etapie kształcenia Podstawa programowa przewiduje artystyczne zajęcia
uzupełniające, które zaleca się do realizacji w ramach zespołów wokalnych oraz zajęć
plastycznych. W treściach programowych dla zajęć artystycznych zakłada się odbiór
i tworzenie wypowiedzi artystycznych w zróżnicowanych technikach, z użyciem różnych
narzędzi oraz różnorodnych tworzyw sztuki. Przygotowanie i opracowanie oferty zajęć,
z których uczniowie powinni swobodnie wybierać, uwzględniając własne zainteresowania,
jest obowiązkiem szkoły. W zależności od wybranej formuły zajęcia artystyczne mogą być
realizowane systematycznie lub metodą projektu na temat (również korelujący się z innymi
przedmiotami) wskazany przez nauczyciela lub uczniów, a nawet mogą być wyborem
uczniów z lokalnej oferty w zakresie artystycznych form i działań. W projektowaniu zajęć
na tym etapie edukacji zaleca się uwzględnienie ich interdyscyplinarnego charakteru oraz
praktycznego, poznawczego lub badawczego wymiaru, wybieranego przez uczniów
w zależności od zainteresowań. Wskazuje się również na potrzebę stwarzania uczniom
warunków do realizacji projektów i publikacji służących kulturotwórczej reﬂeksji oraz
animacji, dzięki której sztuka będzie popularyzowana w społeczności szkolnej.
Analiza Podstawy programowej ujawnia bardzo interesujący i inspirujący zakres treści
i zadań do realizacji. Można przyjąć, że w rękach dobrze przygotowanego nauczyciela spełni
pokładane w niej nadzieje. Przy realizacji tych zadań wymagane są jednak mądrość
i uważność, w dokumencie można bowiem znaleźć luki i niedociągnięcia, które nauczyciel
powinien zauważyć i samodzielnie dopracować. Wśród głównych celów edukacji
zarysowanych w Podstawie programowej pojawia się na przykład sformułowanie
o rozumieniu, dokonywaniu wyboru i hierarchizowaniu wartości. Trudno jednak znaleźć
definicję kultury, a nade wszystko wyznaczoną hierarchię, do której (lub których) odwołują
się twórcy programów kształcenia w zakresie edukacji kulturalnej. Wczytanie się w programy
szkolne pozwala na refleksję, że pewnym systemem, na który można się dziś powołać, jest
kultura narodowa jako oś wyznaczająca zakres wiedzy i umiejętności związanych
z funkcjonowaniem dziecka w najbliższym otoczeniu. Jest ona także punktem wyjścia
do rozważań o tolerancji, różnorodności kulturowej, o rozumieniu i akceptacji wypowiedzi
artystycznych, tradycyjnych i współczesnych.
Najmocniej treści te ujawniają się w Podstawie programowej na I etapie edukacyjnym.
W zakresie edukacji kulturalnej związane są z najbliższym dziecku otoczeniem, obejmują
zagadnienia

regionalne

w

ich

najrozmaitszych

wymiarach,

również

w przyrodniczym. Dziecko zapoznaje się z kulturą małej ojczyzny, symbolami, obrzędami,
baśniami, legendami i podaniami. Poznaje wybrane wytwory kultury, w tym – sztuki
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i techniki. Na tym etapie pojawiają się pierwsze zagadnienia wprowadzające w rozbudowaną
na kolejnym etapie kształcenia tematykę wielo- i międzykulturowości.
Program gimnazjum i szkoły średniej jest zdecydowanie bogatszy. Obejmuje szeroką
perspektywę kultury regionalnej, narodowej i europejskiej. Oprócz zagadnień tradycyjnych
pojawią się treści związane z analizą kultury polskiej na tle kultury śródziemnomorskiej,
ekologią,

zagadnieniami

kultury

europejskiej.

Obok

poznawania

zewnętrznych,

obserwowalnych faktów program kieruje ku analizie przez poznanie podłoża historycznego
i zróżnicowań kulturalnych, które wpływały na rozwój kultury polskiej i europejskiej,
sięgającej źródeł grecko-rzymskich i chrześcijańskich.
Praktyka edukacyjna w zakresie edukacji kulturalnej w Polsce potwierdza, że wiele
osób odpowiedzialnych za realizację treści kształcenia z zakresu edukacji kulturalnej zapisy
Podstawy programowej odczytuje jednak mało refleksyjnie, dość powierzchownie, a nawet
zbyt jednoznacznie.
WAŻNE! Do swoistego instrumentalizmu edukacyjnego przyczynia się głównie brak
refleksyjnego namysłu nad istotą edukacji kulturalnej, co powoduje „koncentrowanie się
na instrumentalnych celach kontaktów z kulturą, takich jak rozwijanie wyobraźni
i aktywności twórczej, zagospodarowanie czasu wolnego oraz, choć rzadziej, budzenie
zainteresowań innymi kulturami” (OLBRYCHT, 2010).
Kadra realizująca te zadania sięga do rutynowego wykorzystywania środków
artystycznych bez głębszego uzasadniania ich wyboru i analizy efektu takich działań. Z reguły
są to zajęcia o charakterze warsztatu artystycznego uwzględniającego podręczne (najbardziej
znane i oczywiste) techniki, narzędzia i środki pracy, tymczasem „Działania te mogłyby
stanowić element edukacji kulturalnej, gdyby prowadzone były na odpowiednim poziomie,
uczyły wrażliwości na prezentowane wartości poprzez dobór najbardziej wartościowych
tekstów, dzieł i twórców” (OLBRYCHT, 2010).
Zawężanie obszaru edukacji kulturalnej wyłącznie do sztuki, z przeniesieniem ciężaru
oddziaływań na przygotowanie do odbioru przekazów artystycznych przeznaczonych dla
dzieci, należy do jednej z najsłabszych fragmentów dokumentu. W działaniach tych
szczególnie niepokojący jest fakt, że osoby je organizujące, w tym pedagodzy, nauczyciele,
edukatorzy, sami często nie mają kompetencji i doświadczeń dotyczących szeroko rozumianej
kultury, kultury symbolicznej, ze sztuką dla dzieci włącznie.
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Dziecko, jeśli wziąć pod uwagę jego potrzeby rozwojowe, potrzebuje kontaktu
z ambitnymi i wartościowymi dziełami oraz kompetentnymi opiekunami, którzy potrafią
te dzieła wybrać i wykorzystać w działalności edukacyjnej.
Zapisy Podstawy programowej taką edukację umożliwiają. Została ona bowiem
skonstruowana w taki sposób, aby określić minimum obowiązujące ucznia i dać swobodę
nauczycielowi, który może dopełnić treści, uwzględniając zainteresowania uczniów lub
wprowadzić te treści, które aktualnie uważa za znaczące. Oznacza to w praktyce, że ciężar
odpowiedzialności za realizację edukacji kulturalnej w szkole spoczywa na nauczycielu.

Nauczyciel jako organizator i realizator edukacji kulturalnej
W świetle aktualnych potrzeb kadra pedagogiczna musi być przygotowana
i zmotywowana do wprowadzania w kulturę, powinna mieć nie tylko kompetencje
przedmiotowo-metodyczne, ale również merytoryczne , na które składają się między innymi:
znajomość kultury, zainteresowanie nią, samodzielność sądów, własna aktywność kulturalna.
Oprócz nauczycieli szkolnych przedmiotów artystycznych, otwartych na nowe formy kultury,
powinny to być osoby przygotowane do prowadzenia i koordynowania szeroko rozumianej
edukacji kulturalnej na terenie placówek oświatowych oraz we współpracy z innymi
instytucjami. Stan przygotowania kadry do realizacji edukacji kulturalnej w szkołach jest
jednak niewystarczający. Obserwację tę potwierdzają przeprowadzone w 2012 roku badania,
które opublikowano w raporcie przygotowanym w ramach projektu badawczego Kadry dla
kultury w edukacji i edukacji w kulturze, zrealizowanego przez Regionalny Ośrodek Kultury
w Katowicach, a doﬁnansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
(OLBRYCHT, SKUTNIK, KONIECZNA, SIEROŃ-GALUSEK, DZIADZIA, 2012). Jak pokazują wyniki
badań, istnieją co najmniej dwie kategorie realizatorów edukacji kulturalnej w placówkach
oświatowych. W pierwszej mieszczą się osoby, które zdaniem respondentów w sposób
naturalny – bo związany z programem kształcenia – realizują te działania. Do grupy tej
zalicza się wychowawców klas, polonistów, nauczycieli wiedzy o kulturze, historyków,
nauczycieli języków obcych, nauczycieli plastyki i muzyki oraz nauczycieli zintegrowanej
edukacji wczesnoszkolnej. W ramach kategorii drugiej wymieniani są natomiast głównie
bibliotekarze, nauczyciele świetlic szkolnych i pedagodzy szkolni. W każdym przypadku
o przyporządkowaniu do grupy zaświadcza przygotowanie merytoryczne, które związane jest
z jakimś elementem kojarzonym z kulturą: są to najczęściej czytelnictwo, ekspresja muzyczna
i plastyczna (rzadziej ruchowa), wiedza o wybranych elementach kultury. Szczególną grupą,
w opinii samych nauczycieli, są nauczyciele poloniści. Istnieje w ich gronie wręcz
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powszechne przekonanie o naturalnym związku języka polskiego z kulturą – w efekcie
obowiązek

realizacji

treści

z

zakresu

edukacji

kulturalnej

w

szkole

spoczywa

na nauczycielach języka polskiego (na pierwszym etapie kształcenia naturalnie jest
to nauczyciel edukacji zintegrowanej).
Wśród

zagadnień

związanych

z

postulowanym

zakresem

merytorycznego

przygotowania do realizacji edukacji kulturalnej w Raporcie podkreśla się wagę kompetencji
osobowych nauczycieli, w tym wysoką kulturę osobistą, nie jest to jednak element
najważniejszy. W grupie wymienianych kompetencji mieszczą się: pasja i własne
zainteresowania, dobry kontakt z dziećmi i młodzieżą, ochota do pracy, merytoryczne
kwalifikacje (tutaj przedmiotowe), samodzielność i aktywność w działaniu, zaangażowanie
i pomysłowość, interesująca osobowość oraz charyzma. Wśród nich, najważniejsze w opinii
nauczycieli, są zamiłowanie i pasja do określonych działań i dziedzin kultury – jest to
najważniejszy czynnik kwalifikujący nauczyciela do realizacji edukacji kulturalnej w szkole.
Pozostałe wymagania zakładają umiejętności w zakresie pracy z grupą, wiedzę pedagogiczną
wynikającą

z

kwalifikacji

nauczycielskich

oraz

znajomość

dziedziny

związanej

z prowadzonymi zajęciami (odpowiednio do przedmiotów nauczania – głównie literatury,
muzyki i plastyki). Uznawane i pożądane kompetencje do prowadzenia edukacji kulturalnej
w środowiskach oświatowych stają się w ten sposób umiejętnością realizowania głównie
atrakcyjnych form, łączących aktywność twórczą i kulturalną (przede wszystkim artystyczną),
w głównej mierze dzieci i młodzieży – z formami o charakterze edukacyjnym.
Kadra aktualnie realizująca zajęcia w zakresie edukacji kulturalnej na Śląsku ma
podstawowe kwalifikacje do prowadzonych zajęć, uzyskane w różnych formach kształcenia
i szkolenia (w instytucjach oświatowych – studia wyższe oraz studia podyplomowe i kursy
instruktorskie). Zdiagnozowane braki w tym zakresie dotyczą natomiast szerszej wiedzy
kulturoznawczej, znajomości kultury współczesnej, znajomości dziedzictwa kulturowego
szerszego niż lokalne, wiedzy o edukacji kulturalnej (celach, zadaniach, metodach), wiedzy
i umiejętności psychospołecznych, postaw motywujących do własnego uczestnictwa
w kulturze i aktywności twórczej, wiedzy, umiejętności i postaw związanych z integracją
działań środowiskowych. Kompetencje w ramach ostatniego z wymienionych zakresów
ograniczają się w większości do wzajemnego przekazywania sobie informacji oraz zachęcania
do korzystania z przygotowanej przez daną instytucję oferty. Bardzo rzadko obejmują
umiejętność wspólnego planowania, dzielenia zadań, łączenia środków, podsumowywania
efektów. Można powiedzieć, że te braki

potwierdzają, a nawet nakładają się

na niedoskonałości i słabości wynikające z zapisów Podstawy programowej.
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Analizując wyniki badań dotyczące kadry realizującej edukację kulturalną w szkole,
trudno również znaleźć regularne rozwiązanie kwalifikowania nauczycieli do realizacji zajęć
w zakresie edukacji kulturalnej. Wystarczy chęć i ogólny pomysł niepodbudowany
kwalifikacjami formalnymi, poza wcześniej wymienionymi: ogólnopedagogicznymi –
wymaganymi

od

pracowników

instytucji

oświatowych

oraz

przedmiotowymi

i specjalnościowymi, uprawniającymi do nauki konkretnych przedmiotów, a zdobywanymi
w trakcie kształcenia na studiach wyższych lub w procesie dokształcania zawodowego.
Analiza badań potwierdza, że pasja, zamiłowanie, ochota do pracy i charyzmatyczna
osobowość wydają się kluczem do właściwej (w rozumieniu nauczycieli) realizacji zadań
edukacyjnych łączonych ze światem kultury. Jeśli do tego dodać sprawność w pozyskiwaniu
środków zewnętrznych na projekty kulturalne oraz kształcenie laureatów konkursów,
to uzyskamy postać najbardziej pożądanego w instytucji oświatowej edukatora kulturalnego.
Te oczekiwania pozostają w związku ze swoistym rozumieniem edukacji kulturalnej, która
najczęściej w środowisku szkolnym łączy się z:
– przygotowaniem do odbioru sztuki;
– edukacją twórczą (rozumianą jako ekspresja twórcza);
– edukacją dotyczącą lokalnego dziedzictwa łączoną z edukacją historyczną i obywatelską;
– edukacją między- i wielokulturową;
– kształtowaniem kultury osobistej (zdecydowanie rzadziej).
Zadania te realizowane są w postaci form, do których nauczyciele zaliczają głównie:
– wyjścia i wycieczki szkolne do instytucji kultury;
– zajęcia artystyczne w kołach zainteresowań;
– konkursy, festiwale i przeglądy twórczości dzieci i młodzieży;
– zajęcia lekcyjne w klasach 1–3 oraz z języka polskiego, wiedzy o kulturze, muzyki,
plastyki, wiedzy o społeczeństwie, historii, lekcji wychowawczych i w nielicznych
przypadkach: z języków obcych oraz z wychowania fizycznego;
– przygotowanie i udział w szkolnych uroczystościach, ceremoniach na szczeblu lokalnym i
gminnym oraz w obchodach świąt i rocznic;
– udział w programach i projektach finansowanych przez władze lokalne lub ze środków
unijnych.
Podstawowym kryterium oceny tych zajęć są nie tyle rzeczywiste efekty obserwowane
w postawach uczniów18, ile różnorodne formy zewnętrznej uznawalności19.
18

Mimo że efekty są często deklarowane, brak jest systematycznych działań ewaluacyjnych
prowadzonych w ramach edukacji kulturalnej.
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Znaczna grupa nauczycieli, oprócz zajęć programowych, realizuje inną formę edukacji
kulturalnej, jaką są koła zainteresowań. Zgodnie z deklaracjami pracowników placówek
oświaty najczęściej w takiej formie prowadzone są zajęcia teatralne, zajęcia plastyczne,
recytatorskie, literackie oraz z zakresu dziedzictwa kulturowego własnego regionu.
Najchętniej wybieraną formą ich realizacji są zajęcia o charakterze praktyczno-warsztatowym
oraz dyskusyjno-teoretycznym (np. z zakresu dziedzictwa kulturowego własnego i innych
regionów). Zajęcia pozalekcyjne przyjmują formę bardzo podobną do kół zainteresowań
prowadzonych

przez

nauczycieli

zainteresowanych

określoną

dziedziną

kultury.

W większości są to zajęcia teatralne w różnych ich odmianach. W wielu placówkach teatry
szkolne mają długą tradycję. Najczęściej realizują repertuar związany klasyką literatury
dla dzieci i młodzieży oraz widowiska słowno-muzyczne na potrzeby świąt i ceremonii
ważnych dla życia szkoły. Niektóre z tych form przyjmują bardziej profesjonalny charakter
dzięki partnerom takiej działalności (na Śląsku tę tradycje podtrzymuje np. Teatr Dzieci
Zagłębia). Dzięki takim możliwościom uczniowie (głównie ze szkół znajdujących się
najbliżej wskazanych instytucji) korzystają okazjonalnie z zajęć realizowanych na terenie
teatru, mają możliwość przygotowywania spektakli we współpracy ze specjalistami
lub uczestniczą w warsztatach. W placówkach oświatowych liczba deklaracji współpracy
z instytucjami i środowiskami zewnętrznymi plasuje się na wysokim poziomie. Głębsza
analiza zjawiska potwierdza jednak, że współpraca ta dotyczy raczej korzystania z oferty (np.
wyjście do kina na ekranizacje lektur szkolnych) aniżeli budowania właściwego programu
współpracy na podstawie jasno wyznaczonych kryteriów.
Współpraca szkoły z instytucjami kultury w realizacji zadań edukacji kulturalnej
Jednym z ważniejszych elementów edukacji kulturalnej (podnoszonym zresztą przez
nauczycieli wielokrotnie) jest umiejętność współpracy szkoły z instytucjami profesjonalnie
przygotowanymi do działań upowszechniających kulturę. Mimo podpisanego porozumienia
między resortami kultury i oświaty współpraca ta ma jednak ciągle charakter akcyjny,
okazjonalny. Okazuje się, że instytucje obu typów starają się być kadrowo samowystarczalne
i nie podejmują systematycznej, formalnej współpracy z osobami reprezentującymi instytucję
inną niż własna. Instytucje kultury negatywnie oceniają przeciętne kompetencje kadry
nauczycielskiej, z kolei szkoły zainteresowane są gwarantowaniem zatrudnienia własnym

19

Między innymi nagrody, pozytywne opinie w mediach lokalnych, zainteresowanie ofertą szkoły –
w niektórych przypadkach interesująca oferta zajęć z zakresu edukacji kulturalnej realizowanej w formie kół
zainteresowań jest elementem marketingu szkolnego.
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pracownikom. W nawiązaniu konkretnej współpracy przeszkadzają też trudności natury
formalnej, a także dominująca w tych środowiskach atmosfera konkurencji, walki
o pozyskanie środków, o pozycję w społeczności lokalnej i uznanie władz.
Wydaje

się

jednak,

że

w

niektórych

przypadkach

szkoła

szuka

nowych

sprzymierzeńców, którzy uwiarygodniliby sens programowego kształcenia. Sprzyjającym
elementem zmian jest wieloobszarowy obieg wiedzy i treści kulturowych. Ta sytuacja staje
się wyzwaniem dla instytucji, zarówno edukacyjnych – bo ułatwia uczenie się obok szkoły
lub poza szkołą, jak i kulturalnych, które w naturalny sposób mogą włączyć się w ten proces.
Dzięki tym możliwościom rysuje się nowa sposobność kształtowania przestrzeni społecznego
doświadczenia, w której równy udział mają instytucje oświatowe i kulturalne.
Zastanawiając się nad istotą partnerstwa: szkoła – instytucja kultury, należy podkreślić,
że istnieją dwa elementy tej współpracy, które warunkują sukces:
−

po pierwsze, zdolność instytucji do przygotowania oferty, która merytorycznie
(ze względu na poziom wiedzy, umiejętności, zainteresowań, motywacji i potrzeb) oraz
organizacyjnie (ze względu na podział: czas edukacji szkolnej i czas wolny; a także –
przestrzeń i uwarunkowania pracy w grupie szkolnej) odpowiadałaby odbiorcom
w wieku szkolnym;

−

po wtóre, zdolność szkoły jako instytucji do budowania modeli upowszechniania
wiedzy, która przekracza ograniczenia szkolnej dydaktyki20.
Warto również wziąć pod uwagę obligację partnerów do udziału we wspólnej ewaluacji

efektów prowadzonych działań, do tworzenia wspólnych formacji dokształcających
nauczycieli i personelu instytucji kultury, którzy realizują te same zadania edukacyjne,
a nade wszystko – zainspirowanie partnerów do opracowania i wprowadzania w życie
wspólnych strategii edukacyjnych – co oznacza na przykład prowadzenie wspólnych prac
badawczych. Partnerstwo powinno być realizowane w ramach umowy dydaktycznej –
oryginalnej, skonstruowanej i wypracowanej pomiędzy zaangażowanymi stronami: szkołą
i instytucją kultury, jako że wszelkie tego typu realizacje muszą być budowane w oparciu
o komunikację między ich uczestnikami. Wydaje się, że ostatnich latach w obu środowiskach
daje się zauważyć wzrost świadomości tych potrzeb i wzajemnych obligacji oraz możliwości,
jakie przynosi ten rodzaj współpracy. Ta świadomość sprzyja budowaniu nowych i trwałych

20

Oznacza to uelastycznienie programu kształcenia, przeorganizowanie czasu pracy dydaktycznej,
wzmocnienie autorskiego podejścia nauczycieli do realizacji treści programowych oraz wsparcie organizacyjne.
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relacji o charakterze partnerskim. Powinna jej jednak towarzyszyć wspólna świadomość
celów, możliwości i wzajemnych ograniczeń.
Dobrym przykładem tego typu działań są realizowane na całym świecie i coraz częściej
w Polsce projekty typu szkoła – muzeum. Szkoły od momentu powstania działów
edukacyjnych i oświatowych stanowią najwierniejszą publiczność muzealnych działań
edukacyjnych. Obok wizyt okazjonalnych, jednorazowych, zaczyna rozwijać się współpraca
między instytucjami muzealnymi i szkołami wszystkich typów. To, co jest fundamentem
pracy muzealnej, to autentyczność, której z roku na rok ubywa w działalności i programach
szkolnych. Szkoła, skupiając się głównie na transmisji wiedzy pochodzącej z literatury,
odwraca się coraz bardziej od rzeczywistości, tracąc w konsekwencji tę relację
autentyczności, która szczególnie na wczesnym etapie edukacji jest najistotniejszym
czynnikiem budowania indywidualnego doświadczenia.
Przedmiot eksponowany w muzeum zawiera wiele odpowiedzi pod warunkiem,
że odbiorca potrafi pytać. W ten sposób ujawnia się najpoważniejsze bodaj pytanie
dla edukacji muzealnej: W jaki sposób odbywać tę swoistą rozmowę z dziełem?. Przedmioty
muzealne są wypełnione historią, treścią, sensami. Celem naczelnym edukacji w muzeum jest
zatem pomoc uczniowi w oswojeniu się z przedmiotami, aby w konsekwencji mógł dotrzeć
do sedna przekazu. Z kolei układ dzieł, ich ustawienie, scenografia itd., które wpływają często
na atrakcyjność przekazu, nie zawsze są najważniejsze. Aktywność muzealna uczniów nie
powinna bowiem ograniczać się jedynie do uzyskania prostej odpowiedzi. Podobnie jak
w sytuacjach życiowych, trzeba znaleźć miejsce określonego przedmiotu, rozkodować jego
znaczenia, symbolikę, ustalić, w jakim rodzaju relacji pozostaje względem widza, ponownie
zebrać i przeanalizować wszystkie informacje, nawet podać je w wątpliwość, aby wreszcie
ustalić jego znaczenie – zinterpretować. Edukacja w muzeum zatem (nawet ta najmocniej
skorelowana z działalnością szkoły, będąca ilustracją dla treści przedmiotów szkolnych) nie
polega na prostym przyswajaniu wiedzy, ale raczej na zabawie, która pozwala mobilizować
wszystkie kompetencje (tutaj związane z postrzeganiem, lekturą, stawianiem hipotez
i interpretacją).
Za realizację zadań edukacyjnych w muzeum odpowiada dział edukacyjny (oświatowy),
działający dziś na terenie prawie każdego muzeum. Jego zadaniem jest praca
z publicznością. Najpopularniejszą formą edukacji w muzeum są wizyty komentowane,
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zwane również „wizytami przewodnickimi” lub „wizytami odkrywającymi” 21. Wizyty
muzealne składają się zwykle z trzech faz czasu oglądania: zwiedzania, czasu wymiany –
poświęconego na moderowaną przez edukatora rozmowę o ekspozycji, oraz czasu aktywności
(tę fazę rezerwuje się zwykle dla najmłodszej publiczności). Dzieciom i młodzieży szkolnej
proponuje się działania praktyczne w muzeum w postaci specjalnie konstruowanych zajęć
warsztatowych. Formami tej pracy są najczęściej zajęcia artystyczne, działania dramowe,
inscenizacje i kursy (SKUTNIK, 2012: 2008). Wszystkie wymienione działania realizowane są
na terenie muzeum i stanowią centralną część całego projektu muzealnego realizowanego
we współpracy ze szkołą. Ten zaczyna się jednak wcześniej fazą działań, która określana jest
jako przygotowanie do odbywającej się w szkole i prowadzonej przez nauczyciela
przygotowanego do współpracy z muzeum wizyty muzealnej. Zakłada ona przygotowanie
młodego odbiorcy do kontaktu z instytucją, z obiektem, którego zwykle nie można poddać
prostej manipulacji (bo ma wartość zabytku), do funkcjonowania obok innych uczestników
zajęć lub innych zwiedzających, do innej aktywności aniżeli ta, która opiera się tylko
na poznaniu intelektualnym. Po wizycie muzealnej, drugiej fazie edukacji w muzeum, należy
przewidzieć fazę trzecią, podsumowującą. Ma ona za zadanie zebranie wiedzy, wrażeń
i doznań we wzbogacające rozwojowo doświadczenie edukacyjne i wychowawcze.
Za przygotowanie wizyty muzealnej, jej koordynację oraz ewaluację odpowiada
głównie nauczyciel. Aby merytorycznie przygotować go do takiej pracy, muzea coraz częściej
proponują projekty formacyjne dla nauczycieli. Zajęcia obejmują teoretyczne i praktyczne
przygotowanie nauczyciela do pracy z ekspozycją, najczęściej dotyczą ekspozycji stałej, ale
zmieniają się również wraz ze zmianą ekspozycji czasowej. Dla nauczycieli zajęcia te są
okazją do poznania specyfiki pracy muzealnej, poznania środowiska edukatorów muzealnych
oraz inspiracją do tworzenia własnych projektów edukacyjnych. Jeśli zatem nauczyciele mają
rzeczywiście uczestniczyć w opracowaniu programów edukacyjnych z uwzględnieniem oferty
muzealnej, muszą ją poznać. Podobnie muzealnicy potrzebują wiedzy o programach
szkolnych i inspiracji. Wydaje się zatem, że bardzo słuszne jest realizowanie wspólnych
seminariów i warsztatów, ponieważ w środowiskach muzealnych silnie odczuwa się brak
takich propozycji działań, które przygotowałyby również personel muzeum do pracy
pedagogicznej (CZETWERTYŃSKA, 2012). Na razie jeszcze można odnieść wrażenie, że to
muzeum jest bardziej zainteresowane kontaktem ze szkołami niż szkoła z muzeum.
21

Realizowane jako formy indywidualne, grupowe, przeznaczone również dla grup stale
współpracujących z muzeum itp.
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Zabiegi pracowników muzeum, przygotowujące nauczycieli do wizyt, nie ograniczają
się tylko do stażów muzealnych. Tym działaniom towarzyszy przygotowanie materiałów
edukacyjnych i pomocy dydaktycznych usprawniających pracę edukacyjną w muzeum. Wiele
działów oświatowych ma przygotowaną ofertę pomocy dydaktycznych, którą można
posługiwać się w pracy na miejscu, a w niektórych przypadkach wypożyczyć na czas zajęć
szkolnych poświęconych tematyce omawianej w muzeum. Muzea proponują zestawy
dokumentów, wydawnictwa albumowe, druki edukacyjne, książki, wydawnictwa cyfrowe,
projekty interaktywne na stronach internetowych itp. Materiały te są szczególnie przydatne
w realizacji zajęć poza murami muzeum. Tam, gdzie dojazd do muzeum jest utrudniony,
instytucja decyduje się na organizację zajęć muzealnych poza swoją siedzibą. Jakość
merytoryczną tych zajęć gwarantują przygotowane pomoce dydaktyczne korespondujące
z tematyką wybranej ekspozycji muzealnej oraz tzw. ekspozycje podróżujące. Na konstrukcję
tych ostatnich składają się zestawy gablot, tablic do prezentacji, dokumentacje audio-wideo,
rusztowania, ekrany, materiały przeznaczone do działalności warsztatowej lub zabawy –
w zależności od realizowanej tematyki zajęcia. Cały zestaw stanowi często wyposażenie
tymczasowej pracowni artystycznej, z której korzystają dzieci i nauczyciele pod opieką
edukatora muzealnego. Te ostatnie formy, chociaż wciąż mało popularne w Polsce, pojawiają
się już w ofercie niektórych muzeów. Ich powszechność będzie zależała od zainteresowania
oraz zasobu środków finansowych umożliwiających takie działania.
Muzeum, chcąc realizować misję edukacyjną, musi wziąć pod uwagę związki
propozycji muzealnych z nałożonym na szkołę obowiązkiem kształcenia. Wybór
i opracowanie materiałów, ustalenie typu i formy współpracy, wybór odpowiednich strategii
uczenia się i wychowania powinny stanowić podstawę umowy partnerskiej. Strategie
te powinny polegać na uwspólnieniu celów, przygotowaniu uczniów do kontaktu z muzeum,
który coraz częściej przypomina raczej formę aktywnego dialogu niż monologu skierowanego
do grupy uczestników, a jego celem jest między innymi zapewnienie uczniom przestrzeni
na refleksję po wizycie. Muzeum powinno w tego typu działaniach potraktować uczniów jako
główny podmiot działań edukacyjnych. „Aby taki plan dało się zrealizować, obie strony
muszą sobie wyjść naprzeciw. Nauczycielom bardzo opłaca się podjąć wysiłek poszukania
w ofercie muzealnej wartościowych elementów pasujących do ich własnej koncepcji
kształcenia. […] Edukator muzealny z kolei powinien wyjść poza schemat działania
i porzucić przekonanie, że dobra edukacja jest procesem następującym samoistnie,
bez pomysłu i planu, przez samo prezentowanie treści. Powinien też dobrze znać podstawę
programową, warunki funkcjonowania i potrzeby szkoły oraz być zdolny do formułowania
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wstępnej oferty, która w dalszym współdziałaniu z nauczycielami przybierze kształt
elementów programu. […] Na pytanie, do kogo powinna należeć inicjatywa, najlepszą
odpowiedzią jest propozycja spotkania szkoły i muzeum wpół drogi. Obu stronom jest to
potrzebne, ponieważ prowadzi do skutecznej realizacji podstawowych celów funkcjonowania
obu instytucji” (CZETWERTYŃSKA, 2012: 296).

Zakończenie
Analiza stanu piśmiennictwa, zainteresowanie różnych środowisk naukowych
problematyką edukacji kulturalnej, coraz śmielsze rozwiązania systemowe, a nade wszystko
waga edukacji kulturalnej podnoszona w gremiach międzynarodowych, pozwalają stwierdzić,
że jej znaczenie stale wzrasta. Rola, jaką edukacja kulturalna odgrywa w zwiększaniu
kompetencji młodych ludzi w XXI wieku, jest powszechnie doceniana. Najsilniejszym
przedmiotem troski jest w tym procesie umocnienie związku między świadomością kulturalną
i kreatywnością, popieranie edukacji kulturalnej i artystycznej oraz aktywnego uczestnictwa
w działaniach kulturalnych wspierających rozwój kreatywności i innowacji, a także promocja
kompetencji kluczowych w zakresie świadomości kulturowej i ekspresji. Obecnie w całej
Europie

zaleca

się

wprowadzenie

powszechnego

obowiązku

edukacji

kulturalnej

i artystycznej (tak definiowana jest w dokumentach europejskich), wprowadzenie
i wykorzystanie w tym procesie nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych
(ICT), rozbudowanie (lub wprowadzenie) nauczania historii sztuki. Ważnym elementem tego
procesu mają się stać spotkania z twórcami (nawet w postaci rezydencji lub wizyt
artystycznych) oraz zwiększenie udziału instytucji kultury w organizowaniu kontaktów dzieci
i młodzieży z kulturą w jej najwyższym wymiarze.
Badania nad stanem edukacji kulturalnej i artystycznej w Europie potwierdziły, że
w programach nauczania przyjęto hierarchię, w której najważniejsze są: czytanie, pisanie
i liczenie, a w obrębie sztuki niektóre tylko formy, jak: muzyka i plastyka (mające
pierwszeństwo nad innymi, jak: teatr, taniec, nowe media, także film, fotografia i grafika
komputerowa). W celach kształcenia podkreśla się wszędzie wymiar kulturowy oraz
promowanie umiejętności artystycznych i kreatywność młodych ludzi, jednak w praktyce
status i zajęcia z zakresu edukacji skupiają się na muzyce i plastyce, które notabene mają
niższy status niż przedmioty ścisłe. Zdarza się często, że nawet niewielka liczba zajęć jest
redukowana na rzecz przedmiotów uznawanych za ważniejsze z punktu widzenia ekonomii,
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sukcesów akademickich czy potrzeb rynku pracy. Pomimo że w wielu systemach
edukacyjnych w Europie podkreśla się rolę rozwijania kreatywności oraz edukacji kulturalnej,
jednocześnie nie określa się, w jakiej formie powinny być one realizowane, a przede
wszystkim, jakie treści powinny zawierać. Najsłabszym ogniwem tej edukacji jest bardzo
niski poziom partnerstwa między szkołami a zewnętrznymi organizacjami kulturalnymi,
artystycznymi i społecznością lokalną (KOMISJA EUROPEJSKA, 2010).
Wszystkie

te

obserwacje

potwierdzają

konieczność

zintensyfikowania

pracy

systemowej nad programem szkolnej (i pozaformalnej) edukacji kulturalnej, stawiają przed jej
organizatorami i realizatorami – również w Polsce – nowe i coraz bardzie odpowiedzialne
zadania.
Zadanie 1, s. 250.
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Zadania do wykonania
Zadanie 1
Czy w najbliższym otoczeniu można odnaleźć programy i projekty edukacji
kulturalnej, które należałoby wyróżnić jako inspirujące dla praktyki edukacyjnej? Jakiego
rodzaju są to działania i przez kogo są realizowane? Z czego wynika wysoka ocena tych
działań?
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Wybrane elementy pracy nad głosem w zawodzie nauczyciela
Anna Guzy

Pytania otwierające
Jaka jest rola poprawnej emisji głosu w zawodzie nauczyciela? Jakie są podstawowe elementy w pracy
nad głosem? Dlaczego istotne jest poznanie swoich niedomogów głosowych? Jakie są najczęstsze
narzędzia weryfikujące jakość emisji głosu? Jaka jest rola relaksacji w emisji głosu? Jakie są
podstawowe techniki relaksacyjne? Jak można wykorzystać elementy muzykoterapii w uzyskiwaniu
stanu relaksu? Jaka jest rola oddechu w emisji głosu? Co wchodzi w skład układu oddechowego? Jaki
oddech jest poprawny? Jakie rozróżniamy typy oddychania? Czym jest podparcie oddechowe
i do czego służy? Jakie są podstawowe ćwiczenia oddechowe?

Wprowadzenie
Decydując się na wykonywanie zawodu nauczyciela, należy pamiętać, że sprawne
funkcjonowanie narządu głosu u przyszłych pedagogów jest kluczowe. Jak słusznie zauważa
wielu badaczy emisji głosu, foniatrów czy laryngologów, w takim przypadku warto
krytycznie podejść do swoich umiejętności głosowych, interpersonalnych oraz zdrowotnych
(KUBIAK, WISKIRSKA-WOŹNICA, DEMENKO, 2006; TARASIEWICZ, 2006; SIPOWICZ, 2009).
Z punktu widzenia emisji głosu najważniejsze są: poprawny anatomicznie
i funkcjonalnie ukształtowany narząd głosu (bez zmian dysplastycznych, rozwojowych itp.),
brak przewlekłych stanów zapalnych w obrębie gardła i krtani, brak w obrębie jamy nosowej
zmian chorobowych, anatomicznych, stanów alergicznych, które powodują osłabienie
drożności jamy nosowej, górnych dróg oddechowych oraz rezonatorów, brak odruchu audio-fonacyjnego (mówienie głośniej niż jest to w danym momencie konieczne), brak wad
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wymowy uniemożliwiających zrozumienie przekazywanego komunikatu, prawidłowa
koordynacja oddechowo-fonacyjna, właściwy czas fonacji, utrwalone nawyki prawidłowej
artykulacji i wysokiej kultury słowa (WALENCIK-TOPIŁKO, 2010).
Wśród przyszłych nauczycieli można zauważyć, że zarówno wyjściowy stan narządu
głosowego, jak i jego funkcjonowanie są bardzo zróżnicowane. Często chęć wykonywania
zawodu jest wyższa niż racjonalne podejście do swojego głosu i jego możliwości. Corocznie
diagnozuje się ponad 1000 nowych przypadków chorób narządu głosu wśród nauczycieli,
przy czym niepokojąco często chorują pedagodzy po pierwszym roku swojej pracy (KUBIAK,
WISKIRSKA-WOŹNICA, DEMENKO, 2006: 13). Wielu chorobom oraz dysfunkcjom głosowym
można skutecznie zapobiegać m. in. poprzez odpowiednią profilaktykę oraz naturalne
wzmacnianie głosu dzięki wypracowaniu poprawnego toru oddechowego, jak również
poprzez ćwiczenia rezonacyjne.
W poniższym opracowaniu zostaną bliżej omówione trzy obszary pracy nad głosem:
pierwszy związany z diagnozą – określenie stanu wyjściowego narządu głosu, kolejny
związany z rolą relaksacji w poprawnej emisji głosu, jak również elementy związane
z oddychaniem i wypracowaniem poprawnego toru oddechowego. Moim zdaniem określenie
swoich możliwości i niedomogów głosowych oraz wyznaczenie sobie celów w pracy głosem
i nad głosem to trzy najważniejsze komponenty pracy nad głosem. Bez odpowiedniego
zrelaksowania ciała głos zawsze będzie wydobywany z wysiłkiem i w sposób niepoprawny.
Z kolei bez będącego fundamentem emisji głosu oddechu nie byłoby samego dźwięku.
W pełnym treningu głosowym powinny pojawić się również ćwiczenia i zagadnienia
związane z: fonacją (również z postawą ciała podczas mówienia), artykulacją (w tym
motoryką aparatu), rezonansem, a także nie mniej ważną, a może najważniejszą, profilaktyką
i higieną głosu.

Rola diagnozy w procesie usprawniania emisji głosu
Jak zauważa Aleksandra Mitrinowicz-Modrzejewska, „można wprawdzie długi czas
śpiewać nie mając podstaw prawidłowej emisji, lecz wreszcie, i to poniewczasie, przychodzi
do smutnego stwierdzenia faktu, że głos jest bezpowrotnie zniszczony” (MITRINOWICZ-MODRZEJWSKA, 1964: 43). Tak samo jak ważna jest odpowiednia emisja głosu, tak istotne
jest również określenie stanu wyjściowego naszego narządu – dostrzeżenie wszelkich jego
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atutów i niedomogów. Rozwój techniki sprawia, że możemy bardzo precyzyjnie zbadać głos
z wykorzystaniem rozmaitych metod:
– optycznych (pomiary wewnętrzne), do których zalicza się stroboskopię czy wideoskopię,
kinematografię szybką, wideokymografię, fotoglotografię (zwykłą i laserową) oraz
dwuimpulsową interferometrię holograficzną;
– akustycznych: ultrasonografia, ocena częstotliwości podstawowej, testowa ocena ciśnienia
akustycznego głosu, wieloparametrowa analiza mowy;
– elektrycznych, w których wykorzystuje się elektroglotografię (PAWŁOWSKI, 2005: 85).
By pomóc lekarzom logopedom, trenerom emisji głosu oraz by zapewnić każdemu
diagnostyczne określenie możliwości głosowych, tworzy się rozmaite testy czy arkusze oceny
lub samooceny emisji głosu, zarówno śpiewanego, jak i mówionego.
Każda zainteresowana osoba może zbadać swój głos. Badanie dokonywane
samodzielnie jest bardzo subiektywne, z pewnością jednak może stanowić dobry punkt
wyjścia przed badaniem wykonywanym przez specjalistę lub stanowić jego uzupełnienie.
Zainteresowani określeniem swoich możliwości głosowych mogą wypełnić przykładowo
testy online w internecie1 czy wykorzystać Test Samooceny Niesprawności Głosu (Voice
Handicap Index VHI). Składa się on z trzech odrębnych części, w których dokonujemy
samooceny stanu funkcjonalnego, emocjonalnego oraz fizykalnego swojego głosu.
Badany w ramach każdej z kategorii określa swoje predyspozycje w pięciostopniowej
skali: nigdy, prawie nigdy, czasami, prawie zawsze, zawsze. Odpowiada na przykład na
pytanie, czy denerwują go problemy z głosem, czy lubi swój głos, jak do jego głosu odnoszą
się inni. Wyniki uzyskane w teście dają duże możliwości poznawcze i mogą stanowić element
motywacyjny do rozwijania swoich możliwości głosowych.
Specjaliści podkreślają, że współczesna metodyka związana z badaniem głosu powinna
być wieloaspektowa i sprostać wielu celom: „umożliwić diagnostykę etiologiczną schorzenia,
określić stopień i rozległość zmian w narządzie głosu, ocenić jakość tworzonego głosu,
pozwolić na ustalenie rokowania, umożliwić monitorowanie stwierdzonych odchyleń
w czynności narządu głosu w sensie regresji, progresji lub stabilizacji stwierdzonych zmian”
(PRUSZEWICZ, 2008: 51).
Fonetycy, fizjolodzy głosu oraz foniatrzy pracują nad stworzeniem uniwersalnej skali
oceny percepcyjnej głosu. Obecnie dysponują oni bardzo różnorodnymi narzędziami

1

Testy samooceny głosu można znaleźć między innymi na stronie: www.easyvoice.pl czy
http://www.programyzdrowotne.pl/programypowrotudopracy/glos/Zbadajsprawnoswojegogosu/Default.aspx.
Data dostępu: 8.09.2013.
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diagnozy wykorzystywanymi w różnym natężeniu. Najważniejszymi są: Stockholm Voice
Evaluation Approach (HAMMARBERG, 2000), Vocal Profile Analysis Scheme (VPAS) (LAVER,
1986), ocena obiektywna głosu Unii Europejskich Foniatrów (WISKIRSKA-WOŹNICA, 2008:
44), skala Japońskiego Towarzystwa Logopedów i Foniatrów GRBAS (HIRANO, 1991).
W literaturze logopedycznej istnieje ponadto standard postępowania logopedycznego
w przypadku zaburzeń głosu (WYSOCKA, SKOCZYLAS, MULARZUK, 2008: 243–254). Autorki
wytycznych proponują rozpocząć diagnozę od zebrania wywiadu – uzyskania wyników
specjalistycznych badań, w tym laryngologiczno-foniatrycznych. Autorki przypominają, że
niezależnie od posiadanych wyników badań, należy także zebrać pełen wywiad, określić
początki problemów głosowych oraz ich charakter, jak również wskazać sytuacje, które
problemy te nasilają. Badanie logopedyczne, mające na celu określenie zaburzeń głosu,
rozpoczyna się od obserwacji pacjenta oraz subiektywnej oceny poszczególnych możliwości
głosowych w zakresie: postawy ciała, oddychania, koordynacji oddechowo-fonacyjno-artykulacyjnej, motoryki artykulacyjnej, czynności rezonatorów nasady, natężenia i
wysokości głosu, a także tempa mowy. Badaczki ułatwiają postępowanie diagnostyczne,
prezentując gotową kartę, w której możemy określić poszczególne problemy badanego
(WYSOCKA, SKOCZYLAS, MULARZUK, 2008: 252–254).
Możliwe jest również dokonanie oceny odsłuchowej, przy której korzysta się ze skali
GRBAS, dzięki której można zanalizować zaburzenia głosu na podstawie pięciu parametrów:
G (grade of hoarseness) – stopień chrypki, R (roughness) – szorstkość głosu, B (breathiness)
– głos chuchający, A (asthenic) – głos słaby asteniczny i S (strained) – głos napięty.
Intensywność każdego z parametrów oceniana jest na skali od 0 (głos normalny), poprzez 1
(lekkie nasilenie), 2 (mierne nasilenie), do 3 (ciężkie nasilenie) (WISKIRSKA-WOŹNICA, 2008:
44).
Jednym z narzędzi diagnostycznych jest stworzony przeze mnie Arkusz diagnozy
problemów emisji głosu (GUZY, 2012)2. W moim zamierzeniu ma to być narzędzie, którego
zadaniem jest określenie aktualnych możliwości głosowych badanego. Jest on pomocny w
diagnozowaniu problemów i określeniu dysfunkcji związanych z postawą ciała podczas
mówienia, sposobem oddychania, artykulacją oraz głosowym wykonaniem tekstu. Może być
również wykorzystywany w programowaniu ewentualnej terapii. Arkusz jest modyfikacją
dostępnych narzędzi diagnostycznych, został uzupełniony o propozycje własne. Składa się on
2

Arkusz diagnozy… opisałam także w opracowaniu Jakość emisji głosu przyszłych nauczycieli (GUZY,

2014).
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z różnorodnych zadań, należących do dziewięciu następujących sfer: samoocena, postawa,
artykulacja, rezonans, prozodia, oddychanie, fonacja, motoryka aparatu artykulacyjnego,
głosowe przedstawienie tekstu.
Sfera pierwsza, czyli samoocena, dotyczy takich aspektów pracy głosem, jak
męczliwość w czasie mówienia, trudności z oddychaniem, kłopoty głosowe, ból podczas
mówienia. Badany określa również, czy odbiera swą barwę głosu jako przyjemną.
Zadania ze sfery drugiej pozwalają na ocenę postawy badanego (zarówno siedzącej, jak
i stojącej), gdyż pozycja podczas mówienia i nawyki z nią związane mają ogromny wpływ na
jakość mowy. W ocenie zarówno pozycji siedzącej, jak i stojącej zwraca się uwagę na
usztywnienie ciała, rozłożenie jego ciężaru, układ kręgosłupa, pozycję głowy, ułożenie nóg,
ramion, a także mowę ciała (mimikę, gesty).
Z kolei zadania sfery związanej z artykulacją „służą do określenia możliwości badanego
podczas wymawiania prostych wyrazów, wyrazów trudniejszych, następnie artykulacji zdań,
wymowy łamańców, poprawnej wymowy samogłosek ustnych oraz nosowych, opozycji
głosek dźwięczna – bezdźwięczna, stosowania uproszczeń grup spółgłoskowych. Podczas
analizy tej sfery można również stwierdzić, czy badany ma wady wymowy (tj. jąkanie,
seplenienie itp.)” (GUZY, 2014: 431).
Wytwarzanie odpowiedniego rezonansu, ze szczególnym uwzględnieniem rezonansu
głowowego, sprawdzane jest w sferze czwartej.
Sfera piąta, dotycząca prawidłowego oddychania, jest jedną z ważniejszych przy ocenie
poprawnej emisji głosu, ponieważ optymalne oddychanie jest fundamentem wzorcowej emisji
głosu. W jej ramach analizuje się: oddychanie dynamiczne oraz w spoczynku, długość fazy
wydechu, drogi poboru powietrza, ilość pobieranego powietrza, tor oddechowy, jakość
oddechu. Sprawdza się również u badanego występowanie nosowania.
Sfera szósta pozwala na określenie możliwości fonacyjnych, w tym dwu
najważniejszych parametrów: maksymalnego czasu fonacji oraz współczynnika fonacji,
a także stosunku długości czasu fonacji głosek s do czasu wymowy głosek z podczas
wymowy.
W

kolejnej

sferze

analizuje

się

funkcjonowanie

aparatu

artykulacyjnego,

w szczególności: warg, języka, podniebienia miękkiego, żuchwy oraz zębów.
Sfera ósma pozwala na zdiagnozowanie sprawności badanego w zakresie prozodii.
Analizowane
odpowiedniego

są

tutaj:

tempa

umiejętności
podczas

poprawnego

mówienia,

akcentowania,

oddawanie

głosem

zachowywanie

wartości

znaków

interpunkcyjnych, ich odpowiednie intonowanie.
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Ostatnia sfera ma na celu „określenie umiejętności głosowego przedstawienia tekstu
przez pacjenta. Oceniane są: tempo mówienia, nastawienie głosu, siła głosu, dykcja,
modulacja, mimika oraz natężenie głosu” (GUZY, 2014: 431).
Należy pamiętać, że zaprezentowane skale samoopisowe oraz odsłuchowe stanowią
tylko narzędzie uzupełniające lub poprzedzające właściwą diagnozę po przeprowadzonym
badaniu foniatrycznym i/lub laryngologicznym. Tylko specjalista – lekarz po wnikliwym
badaniu jest w stanie ocenić stan funkcjonowania narządu głosu.
WAŻNE! Istnieje wiele narzędzi weryfikujących jakość emisji głosu mówionego.
Do najważniejszych z nich zalicza się test VHI, który pozwala na samoocenę stanu
funkcjonalnego, fizykalnego oraz emocjonalnego głosu. W przypadku uzyskania wysokiego
lub umiarkowanego wyniku należy wykonać badanie specjalistyczne w celu ustalenia
przyczyny i/lub rodzaju dysfunkcji narządu głosu. Ostateczną diagnozę problemów
głosowych otrzymujemy od foniatry i/lub laryngologa na podstawie uzyskanych wyników
badań fizykalnych.
Zadanie 1, s. 267–268.
Zadanie 2, s. 268–269.

Relaks w emisji głosu
W codziennym życiu nieustannie jesteśmy narażeni na sytuacje stresowe, czyli
na „niespecyficzne reakcje organizmu na jakiekolwiek wymagania na niego nałożone”
(KALAT, 2001: 364), często jesteśmy spięci, podenerwowani, bywamy nawet agresywni.
Napięcia występujące w naszym organizmie (np. zaciśnięte pięści, napięte mięśnie nóg,
brzucha, pośladków, karku, szyi) przekładają się na napięcia w gardle, krtani, a tym samym
na jakość głosu oraz bariery w komunikowaniu się. Ćwiczenia relaksacyjno-oddechowe czy
relaksacyjne nie powinny trwać zbyt długo. Nie ma tutaj przysłowiowego złotego środka,
wszystko zależy od osób, które w relaksacji biorą udział. Z moich obserwacji wynika,
że

należy

zacząć

od

sesji

bardzo

krótkich,

kilkuminutowych,

aby

zapoznać

uczestnika/uczestników z taką formą zajęć. Później, gdy chcemy uzyskać pełny stan relaksu,
proponujemy relaksacje dłuższe (nawet 20-, 30-minutowe), ponieważ początkowo
relaksującemu się może być trudno odprężyć w nowych warunkach. Długość kolejnych sesji
może być sukcesywnie zmniejszana. W tym celu warto wykorzystać dostępne nagrania, np.
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z płyty załączonej do książki Mirosława Oczkosia (OCZKOŚ, 2007). Możemy również
odczytywać własne relaksacje w połączeniu z podkładem muzycznym lub bez niego. Tworząc
autorskie propozycje, powinniśmy uwzględnić potrzeby i preferencje uczniów, mamy jednak
praktycznie nieograniczone możliwości. Przygotowując własne teksty, należy wziąć pod
uwagę, że relaksacja powinna składać się z 3 zasadniczych części:
– wstępnej, w której uczestnik relaksacji skupi się na własnym oddechu, uwolni od zbędnych
myśli i wyciszy;
– relaksacji właściwej, w której następuje właściwy relaks i wyciszenie, wyzbycie się
zbędnych napięć;
– podsumowania – części końcowej, w której następuje informacja o dobiegającej sesji, jak
również zapowiedź powrotu do tu i teraz.
Relaksacje proponowane są w celu zmniejszenia lub wyeliminowania wzmożonego
napięcia emocjonalnego, jak również w celu poprawy humoru oraz polepszenia
samopoczucia. Oprócz samej organizacji tekstu relaksacji oraz ewentualnym dobraniu
do niego podkładu muzycznego dodatkowo powinniśmy zadbać o:
– strój uczestnika relaksacji – powinien być wygodny, nie uciskać, nie krępować ruchów;
sugeruje się ściągnięcie butów, biżuterii, rozluźnienie zbyt ciasno zapiętych części
garderoby itp.;
– właściwą pozycję – powinniśmy w miarę możliwości dać osobie ćwiczącej możliwość
wyboru optymalnej dla niej pozycji (siedzącej lub leżącej);
– miejsce – poddający się relaksacji musi czuć się w nim bezpiecznie i komfortowo, powinno
się wybrać takie miejsce, w którym relaksowaniu się nie przeszkodzi hałas, w miarę
możliwości należy zapewnić odpowiednie warunki otoczenia, tj. temperaturę (około 19–20
stopni), lekko przyciemnione oświetlenie.
Przed przystąpieniem do treningu sugeruje się opanowanie tzw. postawy wyciszenia.
Jest to bardzo ważny element i początkowe relaksacje mogą ograniczyć się wyłącznie
do niego. Postawę wyciszenia można osiągnąć poprzez odtworzenie krótkiego fragmentu
muzycznego (np. szumu fal, dźwięku mis tybetańskich, spokojnej muzyki) oraz prośbę, aby
uczestnicy (uczestnik) skupili się na własnym oddechu oraz powtarzali w myślach formułę:
Jestem zupełnie wyciszony, wyciszony i odprężony! Na początku nie jest łatwo podążać
za wskazówkami czy osiągnąć stan odprężenia, z czasem okaże się to prostsze. Po
opanowaniu tej postawy możemy przejść do właściwego treningu.
W literaturze przedmiotu można spotkać się z opisem trzech głównych rodzajów
relaksacji, które można wykorzystywać podczas zajęć z zakresu emisji głosu.
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Jednym z częściej spotykanych typów jest trening autogeniczny (TA). Podstawy TA
zostały opracowane przez Johannesa Heinricha Schultza między 1908 a 1912 rokiem. Badacz
wykorzystał najnowsze wyniki badań związanych ze snem oraz hipnozą (ALBISTETTI, 2006).
W metodzie, którą opisuje, kluczową rolę odgrywają poczucie ciężkości i ciepła. Podczas
ćwiczeń oczy powinny być zamknięte. Warto wykorzystać gotowe nagrania lub na podstawie
wytycznych do metody zaproponować swoje modyfikacje. Relaksacja zazwyczaj przynosi
lepsze rezultaty, gdy jest odczytywana przy dźwiękach spokojnej muzyki, np. Suity
Orkiestrowej D-dur J. S. Bacha czy przy dźwiękach przyrody (ja najczęściej wykorzystuję
szum fal). Niezwykle ważne jest, aby osoba czytająca robiła to z uśmiechem na ustach (wtedy
jej barwa głosu będzie ciepła i przyjemna), pamiętając o akcentowaniu głosem odpowiednich
partii oraz stosowaniu pauz, w których relaksujący się będzie mógł wyobrażać sobie
poszczególne elementy wizualizacji oraz przystosować się do sugerowanych odczuć.
Inną propozycją jest trening relaksacji progresywnej Edmunda Jacobsona.
W odróżnieniu od TA skupia się on na odczuwaniu różnicy podczas napięcia oraz
rozluźnienia mięśni. Zasady dotyczące otoczenia i pozycji są analogiczne jak w przypadku
innych treningów relaksacyjnych, należy jednak pamiętać, że w trakcie treningu relaksacji
progresywnej nie można krzyżować rąk ani nóg. Możemy wykorzystać gotowe nagrania lub
zaproponować własne wykonanie3.
Oprócz treningu autogenicznego oraz relaksacji progresywnej można stosować rozmaite
tzw. wizualizacje. Ten typ relaksacji jest przez większość osób odbierany pozytywnie,
kluczowy jest jednak dobór muzyki oraz sam sposób prezentacji relaksacji (odpowiednie
odczytanie lub właściwy dobór lektora i nagrania relaksacji). Niezwykle ważne jest, aby dać
osobom biorącym udział w treningu czas na wyobrażenie sobie poszczególnych rekwizytów,
kolorów, scen, zapachów itp. Idealnym rozwiązaniem jest, aby osoba, która ma czytać tekst
relaksacji, sama wcześniej wzięła w podobnej sesji udział. Wtedy będzie mogła precyzyjniej
oszacować czas pomiędzy odczytywaniem poszczególnych fraz.
Jak wykazują moje doświadczenia w pracy ze studentami, jedną z najbardziej lubianych
relaksacji są te związane z ogrodem4, spacerem brzegiem morza czy innymi formami
obcowania z przyrodą.
Po każdym zaproponowanym typie treningu warto poświęcić kilka minut na wymianę
informacji o wrażeniach dotyczących zastosowanej formy relaksu, wysłuchać opinii
3

Bezpłatne nagranie z propozycją treningu w adaptacji Pawła Holasa można znaleźć
na: http://relaksacja.pl/do_pobrania_za_darmo.html. Data dostępu: 8.09.2013.
4
Przykładową propozycję relaksacji zaczarowanego ogrodu można znaleźć na stronie internetowej http://
easyvoice.pl. Data dostępu: 8.09.2013.
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pozytywnych i negatywnych, aby podczas kolejnych ćwiczeń proponować danej grupie
ćwiczeniowej takie formy, które odpowiadają większości.
W pierwszej części ćwiczeń z emisji głosu podczas uzyskiwania stanu relaksu możemy
wykorzystać również elementy Modelu Mobilnej Rekreacji Muzycznej (MMRM),
stworzonego ponad 30 lat temu przez Macieja Kieryła (KIERYŁ, 1995). Model składa się z 5
głównych etapów: odreagowania (O), zrytmizowania (Z), uwrażliwienia (U), relaksacji
(R) oraz aktywizacji (A). W zależności od naszych potrzeb możemy zastosować cały model
OZURA lub wybrane jego elementy. Celem odreagowania jest zmniejszenie napięcia
mięśniowego, co wpłynie bezpośrednio na obniżenie napięcia emocjonalnego i umożliwi
sprawną oraz pełną pracę głosem. Na tym etapie proponuje się klaskanie w dłonie, tupanie,
podskoki, gesty, krzyki. Możliwości kreowania własnych ćwiczeń są nieograniczone,
w przypadku bardzo spiętej grupy uczestników możemy zaproponować relaks z użyciem
kawałka gazety. Każdy z ćwiczących otrzymuje arkusz gazety (minimalny format to A4),
następnie jego zadaniem jest niszczenie go w rytm muzyki (dozwolone są wszystkie działania
destrukcyjne: darcie, zginanie, gięcie, skakanie po gazecie itp.). Warto jest jednak ustalić
wcześniej czas, który przeznaczamy na wykonanie ćwiczenia.
W części dotyczącej zrytmizowania możemy proponować ćwiczenia związane
z klaskaniem czy wykonywaniem rytmicznych ruchów, zgodnie z dźwiękami muzyki. Celem
tego etapu jest pogłębienie odreagowania. Podczas uwrażliwienia dąży się do: „pogłębienia
percepcji muzyki i uświadomienia [...] własnych stanów emocjonalnych” (GULIŃSKA-GRZELUSZKA, 2009: 78). W trakcie realizacji tego etapu można proponować grupie
naśladowanie różnych dźwięków. Najlepiej wykonywać ćwiczenia w mniejszych grupach –
4-5-osobowych.

Możemy zaproponować

własne

przykłady:

naśladowanie

deszczu,

wybranego urządzenia domowego, tj. pralka, odkurzacz, odgłosów ulicy, stadionu, klasy
szkolnej itp., a następnie poprosić o zaprezentowanie własnych propozycji. Jeśli dysponujemy
odpowiednimi akcesoriami, możemy wykorzystać proste instrumenty muzyczne, tj. bębenek,
piszczałki czy dzwonki.
Relaksacja zakłada naukę różnych form odpoczynku, najczęściej w pozycji leżącej
przy spokojnej muzyce. Na kolejny etap – aktywizację składają się ćwiczenia ruchowe przy
dźwiękach muzyki.
Po zakończonym etapie lub całym treningu warto zapytać uczniów o ich wrażenia
i spostrzeżenia dotyczące tej części zajęć.
Jak zauważa twórca metody, efekty relaksacyjne MMRM są widoczne niemalże
natychmiast. Uczestnicy są spokojniejsi, bardziej zaangażowani, pozbawieni napięć.
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Ćwiczenia tego typu ułatwiają również integrację grupy, z którą ćwiczymy i stanowią
doskonałe wprowadzenie do dalszych etapów treningu emisji głosu. (GULIŃSKA-GRZELUSZKA, 2009: 82–83).
WAŻNE! Relaksacja/stan rozluźnienia odgrywa kluczową rolę w poprawnej emisji głosu.
Każdy trening emisji głosu powinien być poprzedzony ćwiczeniami relaksacyjnymi i/lub
relaksacyjno oddechowymi. Przed przystąpieniem do właściwych ćwiczeń relaksacyjnych
warto opanować tzw. postawę wyciszenia.
Za najbardziej popularne metody relaksacji uznaje się: trening autogeniczny, relaksację
progresywną oraz wizualizacje. W uzyskiwaniu stanu relaksu podczas treningu głosowego
mogą pomóc elementy Modelu Mobilnej Rekreacji Muzycznej (MMRM) zaproponowanego
przez Macieja Kieryła.
Zadanie 3, s. 269–271.

Oddech fundamentem poprawnej emisji głosu5
Oddech jest istotnym warunkiem do zaistnienia fonacji. Układ oddechowy składa się
z górnych dróg oddechowych (jamy nosowej, gardła, jamy ustnej), tzw. właściwych narządów
wymiany gazowej (krtani, tchawicy, oskrzeli) oraz dolnych dróg oddechowych – płuc
(KUBIAK, WISKIRSKA-WOŹNICA, DEMENKO, 2006: 71).
W oddychaniu bierze udział wiele grup mięśniowych, w tym przepona (zwana często
diafragmą od gr. didphragma – przegroda). Jest ona mięśniem oddzielającym jamę brzuszną
od jamy klatki piersiowej. Ma kształt dwóch kopuł: jedna (większa) umiejscowiona jest
nad wątrobą, druga (mniejsza) znajduje się nad żołądkiem. Przepona zaczyna pracować
(podobnie jak serce) w chwili urodzenia i pracuje nieprzerwanie przez całe życie. Jest
podstawowym mięśniem wywołującym ruchy oddechowe, spłaszcza się tak, że obie kopuły
obniżają się; przy spokojnym oddychaniu średnio o 2 cm, przy głębokim – do 4 cm i więcej.
Jej praca nie jest zależna od naszej woli, nie odczuwamy także jej ruchów, możemy jednak
nimi kierować w sposób pośredni, sterując pracą żeber oraz mięśniami brzucha
(TARASIEWICZ, 2006).

5

Z uwagi na praktyczny charakter opracowania teoretyczne i biologiczne podstawy mechaniki
oddychania zostały opisane skrótowo. Czytelników zainteresowanych pogłębieniem wiedzy z zakresu
biologicznych podstaw mechaniki oddychania odsyłam do literatury rekomendowanej.
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Podczas analizy sposobu oddychania wyróżnia się kilka jego odmian. W literaturze
przedmiotu najczęściej spotkamy się z dwoma głównymi zasadami podziału. W pierwszym
z nich wyróżnia się cztery typy oddychania: obojczykowy, żebrowy, przeponowy oraz
całościowy (TARASIEWICZ, 2006, TOCZYSKA, 2007). W kolejnym wyróżnia się trzy
zasadnicze rodzaje torów oddechowych: piersiowy, brzuszny oraz całościowy (ŚLIWIŃSKA-KOWALSKA, 1999). Z uwagi na to, że podział trójelementowy jest łatwiejszy do opanowania i
wyjaśnienia, zostanie on bliżej przedstawiony w niniejszym opracowaniu.
Jak już wspomniano, jednym z typów oddychania w tej klasyfikacji jest typ piersiowy.
W trakcie jego trwania, podczas wdechu, poszerzają się głównie górne obszary klatki
piersiowej, następuje uniesienie ramion i łopatek do góry, w dalszej fazie następuje delikatne
podciągnięcie brzucha. Tor taki dominuje szczególnie u kobiet i ze względu na niepełne
wykorzystanie możliwości oddechowych jest uznawany za nieprawidłowy.
W typie brzusznym podczas wdechu rozszerzają się jedynie dolne partie płuc, część
górna klatki piersiowej nie pracuje (nie widzimy ruchu ramion i klatki piersiowej ku górze),
brzuch wypychany jest na zewnątrz. Tor taki występuje głównie u mężczyzn – jest on jednak
także nieprawidłowy z punktu widzenia optymalnej emisji głosu.
Ostatni typ, zwany całościowym, polega na tym, że podczas wdechu następuje
równomierne poszerzenie całej klatki piersiowej poprzez wspomaganie pracą przepony. Tor
taki jest optymalny dla prawidłowej pracy narządu głosu.
Akt oddechowy składa się z fazy wdechowej i wydechowej, „wdech odbywa się przy
udziale aktywnego skurczu mięśni, natomiast wydech jest biernym powrotem do fazy
wyjściowej” (KUBIAK, WISKIRSKA-WOŹNICA, DEMENKO, 2006: 71).
Dla opanowania właściwych nawyków związanych z emisją głosu ważne jest
scharakteryzowanie oddychania spoczynkowego (mamy z nim do czynienia wtedy, gdy nie
używamy fałdów głosowych) oraz dynamicznego (występującego podczas mowy lub
śpiewu).
Oddech spoczynkowy charakteryzują wolne, spokojne wdechy i wydechy. W czasie
spoczynku wykonujemy średnio 16–20 oddechów na minutę, oddychamy płytko i zasysamy
około l/2 litra powietrza, z zasady oddychamy przez nos, gdyż taki sposób oddychania
zapewnia nam ogrzanie, nawilżenie i oczyszczenie powietrza.
Oddychanie dynamiczne natomiast charakteryzuje się skróceniem się fazy wdechu
na korzyść długiego wydechu. Długość wydechu zależy od długości wymawianego zdania
czy śpiewanej frazy (obserwujemy zmniejszenie się liczby wdechów na minutę do kilku,
czasami do jednego czy dwóch).
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Podczas zajęć z emisji głosu najważniejsze znaczenie praktyczne ma zrozumienie zasad
poprawnego toru oddechowego, w tym roli przepony, a także zrozumienie, na czym polega
oddychanie statyczne oraz oddychanie dynamiczne.
Po opanowaniu poprawnego toru oddechowego możemy przystąpić do ćwiczeń
podparcia oddechowego, które polega na świadomym zwalnianiu fazy wydechu, kiedy
to mięśnie oddechowe (szczególnie rozszerzające dolne żebra) pozostają jeszcze przez ok. 6–
8 sekund w pozycji wdechowej, natomiast przepona powoli się unosi. Podparcie oddechowe
usprawnia działanie krtani w czasie mówienia, ponieważ reguluje ciśnienie powietrza
znajdującego się poniżej wiązadeł głosowych. Wiązadła są wtedy dobrze napięte, głos
silniejszy, równiejszy, pełniejszy. Jak zauważa Bogumiła Tarasiewicz, prawidłowe podparcie
reguluje ciśnienie podgłośniowe, pozwala na ekonomiczne zużycie powietrza oraz decyduje
o właściwym posługiwaniu się głosem w mowie i śpiewie. Brak podparcia może powodować
drżenie oraz załamywanie się głosu, nadmierne zaciskanie się mięśni gardła, słabszy
rezonans, jak również zamazaną artykulację (TARASIEWICZ, 2006).
Początkowo trudno jest zrozumieć istotę podparcia, w jego wyczuciu pomocne są stany,
takie jak kaszel czy kichanie, oraz odczucia, jakie towarzyszą nam podczas wchodzenia
do ciepłej czy zimnej wody. Co prawda, podczas tych stanów podparcie odczuwane jest
bardzo krótko, jednak z pewnością ułatwi nam to poznanie jego istoty.
Wypracowanie poprawnego toru oddechowego, a później podparcia to trudny
i pracochłonny proces. Jak zauważa B. Tarasiewicz, „w początkach nauki świadomego
oddychania możemy odczuwać znaczne zmęczenie mięśni, a nawet ból. Jest to normalne,
podobnie jak normalny jest ból w łydkach, gdy pierwszy raz po zimie wsiadamy na rower
i bez treningu ruszamy na długą rowerową wycieczkę. W pracy oddechowej także potrzebny
jest trening” (TARASIEWICZ, 2006: 143). Ćwiczenia poprawnego podparcia można opanować
dopiero wtedy, gdy opanujemy całościowy tor oddechowy i potrafimy swobodnie rozszerzać
żebra.
Podczas wykonywania ćwiczeń oddechowych niezwykle istotne jest zachowanie
właściwej kolejności: ćwiczenia relaksacyjne, ćwiczenia relaksacyjno-oddechowe, ćwiczenia
fonacyjno-oddechowe, ćwiczenia artykulacyjno-oddechowe, ćwiczenia poprawnego toru
oddechowego, ćwiczenia na wydłużenie fazy wydechowej, ćwiczenia podparcia.
Celem ćwiczeń oddechowych jest wypracowanie poprawnego toru oddechowego oraz
poprawnego, ekonomicznego dysponowania powietrzem (w późniejszych etapach również
wydłużenie fazy wydechu oraz wypracowanie podparcia oddechowego). Podczas
wykonywania ćwiczeń warto pamiętać o kilku kwestiach. Niezwykle istotną rolę odgrywa
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pozycja w trakcie ćwiczeń (część z nich warto wykonywać w pozycji leżącej, szczególnie na
początku treningu). Podczas ćwiczeń powinniśmy dbać o to, aby cała uwaga ćwiczących była
skupiona na obserwowaniu poprawnych i niepoprawnych aspektów toru oddechowego oraz
na panowaniu nad ruchami ramion i klatki piersiowej do góry (przypomnę, że są
to zachowania niepożądane). Starajmy się również zwrócić uwagę ćwiczących na to, żeby nie
wciągali brzucha, ponieważ powoduje to usztywnienie ich mięśni oraz ścian klatki piersiowej.
Powinniśmy przypomnieć im także, że należy starać się unikać usztywniania klatki piersiowej
i brzucha jednocześnie, dlatego tak ważne jest, aby trening oddechowy został poprzedzony
krótką rozgrzewką ruchową i/lub relaksacją.
Warto pamiętać również o luźnym, wygodnym stroju do ćwiczeń, w tym o szczególnym
unikaniu butów na wysokim obcasie oraz obcisłej odzieży (pasków, krawatów itp.).
Ćwiczenia powinny zostać tak zaplanowane, aby nie odbywały się bezpośrednio po posiłku
(zaleca się odczekać przynajmniej godzinę). Bardzo istotna jest temperatura, wilgotność,
zapylenie i ruch powietrza w pomieszczeniach zamkniętych, w których odbywają się
ćwiczenia. Należy zadbać, aby były one dobrze przewietrzone, nieprzegrzane (temperatura
18°–20°C), miały odpowiednią wilgotność powietrza (40–60%), nie były zakurzone
i zadymione. Ćwiczenia warto wykonywać w odpowiedniej pozycji (dotyczy ćwiczeń
w pozycji stojącej), która zapewnia możliwość kontroli pracy mięśni dolnożebrowych oraz
przepony.

Rys. 1. Postawa do ćwiczeń emisji głosu (ŁUKASZEWSKI I., 1977: 11).

Przy każdorazowym planowaniu ćwiczeń oddechowych należy brać pod uwagę
możliwości grupy. Należy w miarę możliwości kontrolować jakość wykonywanych przez
uczestników ćwiczeń, dawać możliwość wpływania na ich dobór oraz czas trwania. Warto
każdorazowo (najlepiej kilkakrotnie podczas każdych zajęć) podkreślać rolę oddechu
w emisji głosu oraz fakt, że tylko regularne ćwiczenia zapewnią odniesienie sukcesu. Planując
ćwiczenia, należy dać uczestnikom czas na wypoczynek, ponieważ pierwsze próby głębszego
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i świadomego oddychania mogą nie tylko prowadzić do hiperwentylacji czy zawrotów głowy,
ale być czymś odbieranym subiektywnie jako męczące. Zachęcam do nagradzania grupy czy
poszczególnych osób w postaci pochwał, nawet jeśli ich osiągnięcia nie są w pełni
zadowalające.
Jako trener emisji głosu wiem, że najwięcej czasu zajmuje opanowanie poprawnego
toru oddechowego, dlatego też początkowo trudno tego wymagać od uczniów. Moim zdaniem
warto zwrócić im uwagę na to, że oddech jest niezwykle ważny, oraz na to, że to miejsce
pobrania powietrza zmienia sens przekazywanych treści utworu. Zaczynajmy rozgrzewkę
(trening) od kilku ćwiczeń oddechowych:
Po wyciszeniu się i wstępnych ćwiczeniach oddechowych warto wykonać kilka innych
ćwiczeń z wykorzystaniem tekstów. Do tego celu najlepiej wykorzystać wyliczanki, wiersze
o regularnej budowie (np. trzynastozgłoskowiec) oraz cykl zdań rozwijających. Atutem tego
ćwiczenia jest to, że możemy zaangażować uczniów w proces tworzenia materiału
do treningu.
Kolejną formą wydłużania fazy wydechu mogą być ćwiczenia z wykorzystaniem
wyliczanek, podczas których należy pobrać powietrze, a następnie wypowiadać jak najdłużej
(na jednym wydechu) czytany tekst. Ważne jest, aby zachowywać tempo mówienia właściwe
szybkości naszej mowy potocznej (bez zbędnego przyspieszania). Przykładem może być
wypowiadanie na jednym wydechu znanego fragmentu, np.: Jedna wrona bez ogona, druga
wrona bez ogona, trzecia wrona bez ogona itd. Przy wprowadzaniu tego typu ćwiczeń
możemy prosić grupę o stworzenie własnych propozycji wyliczanek, np. Kasia choinkę
ubierała, dużo bombek do tego miała:

jedna bombka, druga bombka, trzecia bombka,

czwarta bombka itd. 6.
Zdania rozwijające/wiersze rozwijające stanowią kolejne ćwiczenie na wydłużenie fazy
wydechowej. Czytamy kolejne wersy, przed każdym z nich pobieramy powietrze.
W lesie stoi domek7
W zielonym lesie stoi domek .
W zielonym, sosnowym lesie stoi domek .
W zielonym, sosnowym lesie stoi piękny domek .
W zielonym, sosnowym lesie stoi piękny biały domek .
W zielonym, sosnowym lesie stoi piękny biały, góralski domek .
W zielonym, sosnowym lesie stoi piękny biały, góralski domek, domek z oknami .
6

Za pomocą pionowych kresek oznaczone zostały miejsca, w których należy pobrać powietrze.
Ćwiczenia są zainspirowane przykładami podawanymi przez studentów filologii polskiej oraz
bibliotekoznawstwa i informacji naukowej podczas zajęć z zakresu emisji głosu oraz kultury żywego słowa.
7
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Ostatnim etapem tego typu ćwiczeń są te wykonywane na tekstach. Jak już wcześniej
wspomniałam, najlepiej wykorzystać wiersze o rytmicznej, regularnej budowie. Na początku
proponuję wiersz Jana Brzechwy Szpak. Wiersz czytamy w następujący sposób:
za pierwszym razem pobieramy oddech co dwa wersy, następnie co 3, co 4, co 6, a na końcu
staramy się przeczytać całość na jednym wydechu. Może się okazać, że uczniowie (a także
prowadzący) nie poradzą sobie z przeczytaniem więcej niż 6 wersów na jednym wydechu.
Należy ich wtedy zachęcić do ćwiczeń nad wydłużeniem fazy wydechowej.
Szpak8
Na grabie siedzi szpak
I po polsku mówi tak:
- Stoi w lesie stary grab,
Pod tym grabem leży drab,
Leży drab, a kilka os
Gryzie draba prosto w nos.
Rozgniewany wstaje drab,
Patrzy wkoło, widzi – grab.
A na grabie siedzi szpak
I po polsku mówi tak:
- Stoi w lesie...
WAŻNE! Wyróżniamy trzy podstawowe typy oddychania: piersiowy, brzuszny oraz
całościowy (poprawny). W oddychaniu bierze udział wiele grup mięśni, z których
najważniejsza jest przepona. Podczas wykonywania ćwiczeń oddechowych powinniśmy
pamiętać o przestrzeganiu zasad związanych z poprawnym strojem, pozycją ciała
do ćwiczeń oraz zachować odpowiednią temperaturę i wilgotność pomieszczenia. Właściwe
ciśnienie podgłośniowe oraz naturalne wzmocnienie głosu jest możliwe podczas
wypracowania podparcia oddechowego (appoggio).
Zadanie 4, s. 271–272.
Zadanie 5, s. 272–273.
Zadanie 6, s. 273.
Zadanie 7, s. 273–275.
Zadanie 8, s. 275–277.

8

BRZECHWA J.: Szpak. http://www.wiersze.annet.pl/w,,8800. Data dostępu: 3.01.2013.
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Zakończenie
Opanowanie podstawowych umiejętności związanych z emisją głosu wydaje się
kluczowe dla osób, które w przyszłości planują wykonywać zawód nauczyciela. Umiejętne
dysponowanie głosem, wiedza na temat higieny głosu oraz informacje diagnostyczne
związane z możliwościami i niedomogami głosowymi wydają się istotnym czynnikiem, który
może wpłynąć na poprawę jakości emisji głosu studentów – przyszłych nauczycieli, jak
również pozwoli im uniknąć narażania się na działanie szkodliwych czynników
warunkujących choroby i dysfunkcje głosowe. Ważne jest zatem, aby podczas zajęć
kursowych z zakresu emisji głosu wyposażyć siebie i swych uczniów w podstawowe
umiejętności związane z profilaktyką głosu oraz nauczyć ich wykonywania podstawowych
ćwiczeń emisyjnych: oddechowych, artykulacyjnych, rezonacyjnych i dykcyjnych.
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Zadania do wykonania
Zadanie 1
Samoocena stanu głosu z wykorzystaniem testu VHI
1. Przygotowuj kwestionariusz testowy.
2. Ze względu na to, że niektóre pytania mogą być związane ze sferą zawodową, odnieś się
do sfery funkcjonowania studenckiego.
3. Staranne przeczytaj zasady przydzielania punktów.
4. Po wypełnieniu kwestionariusza przelicz łączną sumę punktów za zadania: 1–10
(samoocena stanu funkcjonalnego głosu), 11–20 (samoocena stanu emocjonalnego głosu),
21–30 (samoocena stanu fizycznego głosu) oraz zsumuj punkty w ramach każdej ze skal.
5. Zapamiętaj sferę, w której uzyskałeś największą liczbę punktów, stanowi ona bowiem ten
obszar emisji głosu, nad którym należy najbardziej popracować.
6. Autorzy testu VHI uznają, że uzyskanie w całym teście: 0–30 punktów to brak lub
niewielka niesprawność głosu, 31–60 punktów to średnia niesprawność głosu, natomiast
61–20 punktów to duża niesprawność głosu, wymagająca pilnej konsultacji foniatrycznej.

TEST VHI
Poniżej znajdują się określenia związane z parametrami Pani/Pana głosu. Proszę ocenić
je na skali od 0–4 zgodnie z prawdą, przy czym odpowiedź nigdy to 0 punktów, prawie nigdy
– 1, czasami – 2, prawie zawsze – 3, a zawsze to 4 punkty9.
Lp.

Stwierdzenie

Liczba
punktów

1. Ludzie mają kłopoty ze zrozumieniem mnie w pomieszczeniu, w którym panuje
hałas.
2. Niekiedy w domu członkowie rodziny mają kłopoty ze zrozumieniem tego,
co do nich mówię.
3. Używam rzadziej telefonu, ponieważ ludzie nie rozumieją tego, co do nich
mówię.
4. Unikam zabierania głosu w miejscach publicznych.
5. Ludzie w trakcie bezpośredniej rozmowy proszą mnie o powtórzenie
wypowiedzi.
6. Unikam kontaktu z krewnymi, znajomymi, sąsiadami z powodu mojego głosu.
7. Mój głos jest słaby, z trudem słyszany przez innych.
8. Moje kłopoty głosowe ograniczają moje życie osobiste i społeczne.
9

Przy każdym stwierdzeniu proszę wpisać odpowiednią liczbę punktów.
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9.
10.
11.
12.
13.
14.

Czuję się odsunięty od konwersacji z powodu mojego głosu.
Moje problemy głosowe powodują, że mniej zarabiam.
Ludzie są zirytowani moim głosem.
Mam wrażenie, że ludzie nie rozumieją moich trudności związanych z głosem.
Moje kłopoty z głosem denerwują mnie.
Ograniczyłem(-am) kontakty osobiste, stając się odludkiem, z powodu zaburzeń
głosu.
15. Z powodu mojego głosu czuję się niepełnosprawny.
16. Jestem zły, kiedy ludzie każą mi coś powtórzyć.
17. Czuję się zakłopotany, kiedy ludzie nie rozumieją tego, co do nich mówię.
18. Z powodu kłopotów z głosem czuję się mniej kompetentny zawodowo.
19. Wstydzę się swoich kłopotów związanych z głosem.
20. Kiedy rozmawiam z innymi, odczuwam wewnętrzne napięcie z powodu mojego
głosu.
21. Brakuje mi powietrza przy mówieniu.
22. Ludzie często pytają, co się stało z moim głosem.
23. Nie mogę przewidzieć nagle występujących zmian w czystości, wyrazistości
mojego głosu.
24. Staram się tak zmieniać głos, aby brzmiał w moim odczuciu lepiej.
25. Mówienie jest dla mnie dużym wysiłkiem.
26. Mój głos pogarsza się wieczorem.
27. Mój głos jest skrzeczący i suchy.
28. Wydaje się mi, że tworzę głos z wysiłkiem.
29. Brzmienie mojego głosu jest zmienne w ciągu dnia.
30. Mój głos słabnie w trakcie mówienia.
Opracowano na podstawie: WISKIRSKA-WOŹNICA B., 2008: 48–49.

Ocena stanu funkcjonalnego głosu:………..
Ocena stanu fizykalnego głosu:……………
Ocena stanu emocjonalnego głosu:………..
Łączny wynik w teście VHI:………………
Zadanie 2
Opis cech głosu10
1. Przygotowuj tabelę do oceny parametrów głosu.
2. Pomyśl przez chwilę o swoim głosie. Zastanów się, jaki jest Twój głos, jak mówisz: cicho,
głośno, czy i do kogo lubisz mówić oraz w jakich sytuacjach. Czy znasz osobę, która ma
podobny głos do Twojego? Czy lubisz swój głos? Jeśli tak, to, co szczególnie w nim
cenisz? Jeśli nie, to, co sprawia, że go nie lubisz? Czy głos jakiegoś aktora, piosenkarza
czy spikera szczególnie Cię urzeka? Jakie cechy głosu są w nim dla Ciebie istotne? Jeśli
trudno odpowiedzieć Ci na te pytania, możesz nagrać swoją wypowiedź lub odtworzyć
nagranie, które posiadasz. Postaraj się ocenić to, co słyszysz obiektywnie. Wyobraź sobie,

10

Zadanie zainspirowane ćwiczeniami i propozycjami zaczerpniętymi z: CIECIERSKA-ZAJDEL, 2012: 78–

79.
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że oceniasz inną osobę. Możesz również poprosić znajomą osobę, aby oceniła Twój głos.
Jeśli chciałbyś, aby Twój głos brzmiał lepiej/inaczej zastanów się, co chciałbyś osiągnąć
poprzez ćwiczenia. Swoje spostrzeżenia zapisz w poniższym arkuszu.
3. Wypełnić tabelę można samodzielnie, następnie warto zaproponować ćwiczenie w parach,
aby zweryfikować wpisane przez każdego z uczestników informacje.
Tabela do oceny parametrów głosu
Lp.
1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

Cecha
Czy lubisz swój głos?

Ocena/Odpowiedź
TAK/NIE

Uwagi
Dlaczego?

Jakie cechy głosu lubisz
(u innych, u ulubionego
aktora czy piosenkarza)?
Czy Twój głos jest
wystarczająco słyszalny?
Czy mówisz głośno, czy
raczej cicho? W jakich
sytuacjach?
Jak mówisz? Szybko czy
wolno? Czy starasz się
dostosować tempo mowy
do możliwości
percepcyjnych odbiorcy
i do sytuacji?
Czy modulujesz głos? Czy
Twój głos jest monotonny,
czy starasz się go
modulować?
Czy Twoja mowa jest
wyraźna i zrozumiała? Czy
starasz się mówić
wyraźnie?
Czy chciałbyś coś zmienić
w swoim głosie? Jeśli tak,
to co?

Zadanie 3
Postawa wyciszenia i pierwsze relaksacje
Proponujemy uczniom wykonanie zamieszczonych poniżej ćwiczeń. Warto wykonać je
przynajmniej kilka razy wspólnie z grupą oraz zachęcić do wykonania ich w domu.
Postawa wyciszenia
1. Przed przystąpieniem do właściwych ćwiczeń relaksacyjnych proponujemy ćwiczenia tzw.
postawy wyciszenia.
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2. Włączamy spokojną muzykę, np. szum fal, mis tybetańskich, a następnie prosimy, aby
uczniowie skupili się na swoim oddechu. W tym celu wydajemy polecenie: postaraj się
teraz zamknąć oczy i oddychać spokojnie, równo, miarowo. Wdech i wydech wykonujesz
przez nos. Pozwól swojemu ciału zrelaksować się. Teraz pobierz jeszcze raz powietrze
i na wydechu powtarzaj sobie w myślach formułę: Jestem zupełnie wyciszony, wyciszony
i odprężony! Ponownie pobierz powietrze i na wydechu powtarzaj formułę: Jestem
zupełnie wyciszony, wyciszony i odprężony!
3. Początkowo nie jest łatwo ani podążać za wskazówkami, ani osiągnąć stan odprężenia,
z czasem okaże się to prostsze .
4. Możemy w zależności od oczekiwań i możliwości grupy proponować inne formuły, np.
na wydechu powtarzamy słowo: spokój!
5. Może się okazać, że zaproponowana przez nas forma postawy wyciszenia nie będzie
odpowiadała uczestnikom. Należy ich zachęcić do poszukiwania własnego sposobu
uzyskiwania postawy wyciszenia oraz do samodzielnej pracy własnej.
Wentyl bezpieczeństwa (4–7–8)11
Ćwiczenie pomaga w eliminowaniu napięć oraz w radzeniu sobie w sytuacjach
stresowych.
1. Zrób głośny wydech ustami, aż poczujesz, że nie masz powietrza w płucach. Ważne, żeby
zrobić to tak, aby było słychać, jak wydychasz powietrze.
2. Zamknij usta i powoli, cicho wciągnij powietrze nosem, licząc w myślach do czterech.
3. Wstrzymaj oddech i licz dalej do siedmiu.
4. Na osiem głośno wypuść powietrze ustami.
5. Całość powtórz cztery razy.
Oddychanie relaksujące12
Podczas ćwiczenia warto w tle słuchać spokojnej muzyki, np. szumu fal. Polecamy
ćwiczącym wykonywanie naszych poleceń. Po opanowaniu ćwiczenia mogą je wielokrotnie
wykonywać samodzielnie w domu.
1. Usiądź lub połóż się wygodnie. Skoncentruj się na swoim naturalnym rytmie oddechowym
oraz na momentach, w których pobierasz oraz wydychasz powietrze.
2. Skieruj teraz uwagę na poszczególne części swojego ciała. Czy któraś z nich jest
szczególnie napięta? (np. kark, brzuch, ramiona, szczęki).
11
12

Ćwiczenia przytoczone za: KARBOWSKI M., 2011: 33–34.
Ćwiczenie opracowano na podstawie: WELLER S., 2012: 24–26.
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3. Wybierz tę część ciała, która Twoim zdaniem jest w tej chwili najbardziej napięta,
i wyobraź sobie, że z każdym wdechem wtłaczasz w tę część powietrze. Wyobraź sobie, że
oddychasz tą częścią ciała.
4. Podczas oddychania napiętą częścią ciała pomyśl o czymś przyjemnym. Czujesz, że jesteś
spokojny i zrelaksowany.
5. Powtórz ćwiczenie tyle razy, ile potrzebujesz. Pamiętaj, aby oddychać równo, miarowo
i spokojnie.
6. W przypadku wielu miejsc, w których odczuwane są napięcia, powtarzamy punkty 3–5
dla każdego z nich osobno
7. Ćwiczenie kończymy kilkoma głębokimi wdechami.
8. Należy pamiętać, żeby nie wyłączać zbyt gwałtownie muzyki, a podczas wydawania
poszczególnych poleceń mieć spokojny i zrównoważony ton głosu.
Zadanie 4
Test możliwości oddechowych
1. Przed wykonaniem ćwiczenia zadajemy w grupie pytania: Czy jesteś w stanie dłużej mówić
głośno czy szeptem? Jak myślisz, ile wyrazów uda Ci się powiedzieć na jednym wydechu?
2. Ćwiczący zwykle uznają, że zdecydowanie dłużej są w stanie mówić szeptem, jednak
wyniki testu świadczą o tym, że podczas szeptu bardziej męczą swoje struny głosowe,
muszą mówić z większą dbałością, aby słowa były zrozumiałe, przez co tracą więcej
powietrza, a co za tym idzie liczba słów wypowiadanych na jednym wydechu jest mniejsza
niż podczas mówienia pełnym głosem.
3. Polecamy uczniom, aby pobrali powietrza i na jednym wydechu starali się wypowiedzieć
głośno zestaw wyrazów, każdorazowo zaznaczając miejsca, w których zabraknie im
powietrza za pomocą pionowej kreski. Instruujemy, że tempo mówienia ma być takie,
jakie jest w ich przypadku tempem normalnym. Staramy się ani nie przyspieszać, ani nie
zwalniać. Podczas ćwiczenia nie wykorzystujemy zapasu powietrza, kolejny wdech
robimy wtedy, gdy w sposób naturalny pobralibyśmy kolejną porcję powietrza podczas
mówienia.
4. Po odczytaniu wszystkich wyrazów i zaznaczeniu miejsc, w których zostało pobrane
powietrze, powtarzamy tę samą czynność, mówiąc jednak szeptem. Do zaznaczenia miejsc
poboru powietrza staramy się użyć innego koloru, aby były one widoczne.
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5. Porównujemy uzyskane wyniki w obrębie grupy. Jak widać, podczas mówienia szeptem
głos bardziej się męczy, a liczba wypowiadanych słów jest mniejsza! Trzeba też pamiętać,
że podczas chrypki należy mówić cicho i dźwięcznie, ale nie wolno stosować szeptu!
Zestaw wyrazów:
abstrahować, abstrakcja, abstrakt, absurd, akcja, akcjonariusz, Akwizgran, alfresko, altruista,
altruizm, ambrozja, ampla, andrus, andrut, Andrzej, Anglik, antarktyczny, antrakt,
antreprener, antropologia, Antwerpia, arktyczny, astma, astrolog, astrologia, stronom,
astronomia, Australia, Austria, austriacki, Austriak, bachantka, bankrut, bankructwo, barszcz,
bartnictwo, bartnik, barwny, barwnik, bazgrać, befsztyk, Belgrad, bestwić, bezdroże,
bezdźwięczny, bezgraniczny, bezgrzeszny, bezkrólewie, bezkształtny, bezpłatny, bezprawie,
bezprzykładny, bezskrzydły, bezskuteczny, bezsporny, bezsprzeczny, bezstronny, beztroski,
bezwstyd, bezwzględny, bezzwrotny, bezżenny, blichtr, bluzgnąć, bóstwo, brnąć, brnę,
brzdąc, brzdąkać, brzdęk, brzdęknąć, brzmieć, bukszpryt, bukszpan, burmistrz, bursztyn,
bzdura, bzdurstwo.
Zadanie 5
Test oddechowo-fonacyjny
1.

Do wykonywania pomiarów potrzebny jest stoper.

2.

Warto powtórzyć pomiary po zakończeniu zajęć kursowych z zakresu emisji głosu, aby
porównać uzyskane wyniki przed treningiem i po nim.

3.

Wykonanie zadania zajmuje około 5–10 minut.

4.

Podczas obliczania czasu fonacji wykonujemy zawsze trzy pomiary (każdy z nich
należy wpisać w odpowiednim miejscu), a następnie określamy wynik średni.

5.

Czas fonacji (punkty 1–2) określa średni czas, w jakim jesteśmy w stanie mówić daną
głoskę, nie wykorzystując zapasu powietrza.

6.

Maksymalny czas fonacji (punkt 3) określa zaś, jak długo jesteśmy w stanie mówić
głoskę a, wykorzystując dostępny zapas powietrza.

7.

W punkcie 4. i 5. określamy na podstawie obserwacji, jakie są drogi poboru powietrza
podczas oddychania statycznego i dynamicznego.

Test oddechowo-fonacyjny
1.
2.
3.
4.
5.

Czas fonacji podczas emisji głoski s 1……… 2……… 3……… średnia………
Czas fonacji podczas emisji głoski z 1……… 2……… 3……… średnia………
Maksymalny czas fonacji: emisja głoski a 1……… 2……….. 3………. średnia…….
Drogi poboru powietrza podczas oddychania statycznego13: usta….. nos….
Drogi poboru powietrza podczas oddychania dynamicznego: usta….. nos….

13

W wypadku występowania wpisujemy 1, w przypadku braku – 0 oraz 0,5, jeśli pobór jest częściowy.
Pole pozostaje puste, gdy nie potrafimy określić danego parametru na drodze obserwacji.
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6. Oddech statyczny, ruch14: ramion:…… brzucha…… klatki piersiowej…… mięśni
dolnożebrowych…… UWAGI: ………………………
7. Oddech dynamiczny, ruch: ramion:…… brzucha….. klatki piersiowej……. mięśni
dolnożebrowych…… UWAGI: ………………………
8. Ocena toru oddechowego: piersiowy, brzuszny, całościowy. UWAGI: …………..
9. Cechy wdechu: głośny………../cichy; ………..szybki………../zbyt wolny………..;
inne……….. (GUZY, 2014: 440).
Zadanie 6
Ćwiczenie 20 połączonych oddechów Leonarda Orra15
Głównym celem tego ćwiczenia jest przywrócenie koncentracji. Gdy zostanie
poprawnie wykonane, osiąga się działanie podobne do dużego espresso. Ćwiczenie warto
proponować w grupie za każdym razem, gdy chcemy pobudzić jej członków do działania
i aktywniejszego udziału w ćwiczeniach.
1. Przez cały czas oddychaj nosem.
2. Wykonaj cztery krótkie wdechy i wydechy.
3. Weź jeden długi wdech i wydech.
4. Powtórz to cztery razy.
5. W sumie powinieneś wykonać 20 oddechów.
6. Rytm oddychania powinien być płynny.
Zadanie 7
Wstępne ćwiczenia oddechowe
Podczas zajęć z zakresu oddychania warto zaproponować grupie kilka ćwiczeń
wstępnych. Należy pamiętać o zapewnieniu optymalnych warunków do ćwiczeń oraz, gdy to
konieczne, pracy mięśni oddechowych. Ćwiczeniom może towarzyszyć spokojna muzyka.
1. Relaks. Zamknij oczy. Skup się na sobie i swoim oddechu. Pobieraj swobodnie powietrze
nosem, a wydychaj ustami. Powtórz kilka razy. Każdorazowo, gdy wykonujesz wydech,
wyobraź sobie, że z wraz z nim stajesz się coraz bardziej spokojny i zrelaksowany.
Z każdym oddechem jesteś coraz bardziej rozluźniony16.
2. Wizualizacja. Teraz wyobraź sobie, że są wakacje, że jesteś na łące pełnej pięknych
kwiatów. Wyczuwasz swój ulubiony zapach w powietrzu. Chłoniesz go całą swoją osobą.
Dokonujesz głębokiego wdechu i spokojnie wydychasz powietrze.
14

Gry ruch występuje, wpisujemy 1, przy braku - 0, przy ruchu częściowym – 0,5.
Ćwiczenie na podstawie: KARBOWSKI, 2011: 32.
16
Nauczyciel powinien zaprezentować proponowane uczniom ćwiczenia. Szczególnie na początku mogą
mieć oni trudność w ich wykonaniu, dla niektórych mogą być wręcz krępujące. Najlepsze efekty możemy
osiągnąć podczas ćwiczeń z zamkniętymi oczami, ponieważ pozwala to na lepsze wyciszenie się i odprężenie.
15
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3. Oddychanie naprzemienne17. Zatkaj prawą dziurkę nosa lewą dłonią i pobierz powietrze,
następnie wykonaj wydech nosem (dziurki nie są zatkane przy wydechu). Powtórz
to samo, zatykając lewą dziurkę prawą dłonią. Całość ćwiczenia powtórz kilka razy.
4. Wąchanie kwiatka. Wyobraź sobie, że trzymasz w ręce kwiatek. Wąchaj głęboko kwiatek
(nabierając głęboko powietrza za jednym razem) i wydychaj powietrze ustami. Powtórz
kilka razy. Następnie wąchaj kwiatek (podczas jednego wdechu) za pomocą kilku
mniejszych wdechów i wydychaj powietrze ustami. Powtórz kilka razy.
5. Wypowiadanie hu. Weź głęboki wdech, unieś przed siebie ręce. Podczas wydechu
rozchylaj ręce na boki z równoczesnym wielokrotnym wypowiadaniem hu. Powtórz
ćwiczenie kilka razy.
6. Wciąganie powietrza. Wdychaj powietrze przez wąską szczelinę między wargami
(ułożenie warg naturalne), wydychaj powietrze ustami. Powtórz kilka razy.
7. Wypowiadanie f. Nabierz powietrza i wypowiadaj wielokrotnie, szybko i w sposób ostry
głoskę f.
8. Wypowiadanie s. Nabierz powietrza i wypowiadaj wielokrotnie, szybko i w sposób ostry
głoskę s.
9. Głośne liczenie. Nabierz powietrza, następnie głośno na jednym długim wydechu licz
od 1 do … dopóki starczy ci powietrza. Powtórz kilka razy.
10. Kulki z waty. Na kartonowej podstawce (zeszycie formatu A4) postaw trzy kulki z waty
(średnicy około 4 cm) i powoli zdmuchuj każdą z nich (każdą z kulek zdmuchuj
na osobnym wydechu).
11. Chuchanie na ręce. Ułóż dłonie blisko ust w taki sposób, że na wewnętrznej stronie jednej
dłoni jest zewnętrzna strona drugiej (tak jak układasz je zimą, aby je ogrzać) i z odległości
około 5 cm chuchaj na nie, nabierając powietrze ustami i wydychając ciepłe powietrze
ustami. Na jednym wydechu chuchaj tak długo, aż zabraknie ci powietrza.
12. Balonik z policzków. Zrób balonik z obu policzków, a następnie wolno wypuszczaj
powietrze przez usta (ułożenie ust zbliżone jak przy wymawianiu głoski u). Powtórz kilka
razy.
13. Wdechy i wydechy połączone ze skłonami. Weź głęboki wdech i jednocześnie unieś ręce
nad głowę, następnie zrób skłon (podczas skłonu wydychaj powoli powietrze przez usta).
Następnie wróć do poprzedniej pozycji (z rękami nad głową). Podczas powrotu
do pierwotnej pozycji nabierz ponownie powietrza.
17

Ćwiczenia opracowane do programu: Praksja. Ćwiczenia usprawniające mowę. KOMLOGO. Gliwice

2009.
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14. Liczenie szeptem. Weź głęboki wdech i licz wolno szeptem do następnego wdechu.
15. Balonik. Weź balonik. Postaraj się napompować go za pomocą jak najmniejszej ilości
wdechów.
Zadanie 8
Ćwiczenia na wydłużenie faz wydechu
Poniższe propozycje ćwiczeń służą stopniowemu wydłużaniu fazy wydechowej,
co w konsekwencji usprawnia wypracowanie podparcia oddechowego.
Podczas ćwiczenia należy każdy z wersów (punktów) czytać na jednym wydechu.
Ćwiczenie kończy się wraz z przeczytaniem ostatniego zdania lub w momencie, gdy brakuje
powietrza podczas czytania kolejnych punktów/zdań. Jedna osoba odczytuje cały zestaw zdań
(np.

kolejka

sklepowa).

Zaleca

się

wykonywanie

ćwiczenia

samodzielnie,

choć

w przypadku braku czasu możemy zaproponować odczytanie wspólne – przez wszystkich
uczestników zajęć.
Kolejka sklepowa
1. Kolejka sklepowa ciągnąca się bez końca.
2. Kolejka sklepowa ciągnąca się bez końca, w której stoją urocze kobiety.
3. Kolejka sklepowa ciągnąca się bez końca, w której stoją urocze kobiety już nieco
zirytowane.
4. Kolejka sklepowa ciągnąca się bez końca, w której stoją urocze kobiety już nieco
zirytowane, a nawet rozzłoszczone sytuacją.
5. Kolejka sklepowa ciągnąca się bez końca, w której stoją urocze kobiety już nieco
zirytowane, a nawet rozzłoszczone sytuacją, podczas której.
6. Kolejka sklepowa ciągnąca się bez końca, w której stoją urocze kobiety już nieco
zirytowane, a nawet rozzłoszczone sytuacją, podczas której ekspedientka.
7. Kolejka sklepowa ciągnąca się bez końca, w której stoją urocze kobiety już nieco
zirytowane, a nawet rozzłoszczone sytuacją, podczas której ekspedientka nie czuje się
na siłach.
8. Kolejka sklepowa ciągnąca się bez końca, w której stoją urocze kobiety już nieco
zirytowane, a nawet rozzłoszczone sytuacją, podczas której ekspedientka nie czuje się
na siłach, aby.
9. Kolejka sklepowa ciągnąca się bez końca, w której stoją urocze kobiety już nieco
zirytowane, a nawet rozzłoszczone sytuacją, podczas której ekspedientka nie czuje się
na siłach, aby obsługiwać klientów.
10. Kolejka sklepowa ciągnąca się bez końca, w której stoją urocze kobiety już nieco
zirytowane, a nawet rozzłoszczone sytuacją, podczas której ekspedientka nie czuje się
na siłach, aby obsługiwać klientów, którzy.
11. Kolejka sklepowa ciągnąca się bez końca, w której stoją urocze kobiety już nieco
zirytowane, a nawet rozzłoszczone sytuacją, podczas której ekspedientka nie czuje się
na siłach, aby obsługiwać klientów, którzy przyszli.
12. Kolejka sklepowa ciągnąca się bez końca, w której stoją urocze kobiety już nieco
zirytowane, a nawet rozzłoszczone sytuacją, podczas której ekspedientka nie czuje się
na siłach, aby obsługiwać klientów, którzy przyszli dzisiaj.
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13. Kolejka sklepowa ciągnąca się bez końca, w której stoją urocze kobiety już nieco
zirytowane, a nawet rozzłoszczone sytuacją, podczas której ekspedientka nie czuje się
na siłach, aby obsługiwać klientów, którzy przyszli dzisiaj do sklepu.
14. Kolejka sklepowa ciągnąca się bez końca, w której stoją urocze kobiety już nieco
zirytowane, a nawet rozzłoszczone sytuacją, podczas której ekspedientka nie czuje się
na siłach, aby obsługiwać klientów, którzy przyszli dzisiaj do sklepu na zakupy.
15. Kolejka sklepowa ciągnąca się bez końca, w której stoją urocze kobiety już nieco
zirytowane, a nawet rozzłoszczone sytuacją, podczas której ekspedientka nie czuje się
na siłach, aby obsługiwać klientów, którzy przyszli dzisiaj do sklepu na zakupy, których.
16. Kolejka sklepowa ciągnąca się bez końca, w której stoją urocze kobiety już nieco
zirytowane, a nawet rozzłoszczone sytuacją, podczas której ekspedientka nie czuje się
na siłach, aby obsługiwać klientów, którzy przyszli dzisiaj do sklepu na zakupy, których
ostatecznie.
17. Kolejka sklepowa ciągnąca się bez końca, w której stoją urocze kobiety już nieco
zirytowane, a nawet rozzłoszczone sytuacją, podczas której ekspedientka nie czuje się na
siłach, aby obsługiwać klientów, którzy przyszli dzisiaj do sklepu na zakupy, których
ostatecznie nie zrobili.
Gra Norberta
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Norbert gra na gitarze.
Norbert gra na swojej gitarze.
Sympatyczny Norbert gra na swojej gitarze.
Sympatyczny i utalentowany Norbert gra na swojej gitarze.
Sympatyczny i utalentowany Norbert gra na swojej nowej gitarze.
Sympatyczny i utalentowany Norbert pięknie gra na swojej nowej gitarze.
Sympatyczny i utalentowany Norbert pięknie gra na swojej nowej, pięknej gitarze.
Sympatyczny i utalentowany Norbert pięknie gra na swojej nowej, czarnej drogiej, pięknej
gitarze.
Sympatyczny i utalentowany Norbert pięknie gra na swojej nowej, czarnej drogiej, pięknej
gitarze marki Gripson.
Sympatyczny i utalentowany Norbert pięknie gra na swojej nowej, czarnej drogiej, pięknej
gitarze marki Gripson piosenkę.
Sympatyczny i utalentowany Norbert pięknie gra na swojej nowej, czarnej drogiej, pięknej
gitarze marki Gripson piosenkę Dżemu.
Sympatyczny i utalentowany Norbert pięknie gra na swojej nowej, czarnej drogiej, pięknej
gitarze marki Gripson piosenkę Dżemu, której.
Sympatyczny i utalentowany Norbert pięknie gra na swojej nowej, czarnej drogiej, pięknej
gitarze marki Gripson piosenkę Dżemu, której lubił.
Sympatyczny i utalentowany Norbert pięknie gra na swojej nowej, czarnej drogiej, pięknej
gitarze marki Gripson piosenkę Dżemu, której bardzo lubił słuchać.
Sympatyczny i utalentowany Norbert pięknie gra na swojej nowej, czarnej drogiej, pięknej
gitarze marki Gripson piosenkę Dżemu, której bardzo lubił słuchać w dzieciństwie.

W słoneczny dzień w pociągu…/18
/W bardzo słoneczny dzień w pociągu z Łodzi do Warszawy siedziało młode
małżeństwo, które jadło orzeszki./
18

/(ukośnik) wskazuje na miejsca, w których należy pobrać powietrze.
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/Do przedziału weszła kolejna osoba i w ten bardzo słoneczny dzień w pociągu z Łodzi
do Warszawy siedziało młode małżeństwo, które jadło orzeszki, oraz młody jegomość
w słomianym kapeluszu, który strugał drewniane kaczuszki./
/Gdy dosiadła się kolejna osoba w ten bardzo słoneczny dzień w pociągu z Łodzi
do Warszawy siedziało młode małżeństwo, które jadło orzeszki, młody jegomość w
słomianym kapeluszu, który strugał drewniane kaczuszki, oraz samotny student, który czytał
pismo o podróżach dokoła świata./
/Gdy na następnej stacji wsiadła kolejna osoba w ten bardzo słoneczny dzień w pociągu
z Łodzi do Warszawy siedziało młode małżeństwo, które jadło orzeszki, młody jegomość
w słomianym kapeluszu, który strugał drewniane kaczuszki, samotny student, który czytał
pismo o podróżach dokoła świata, oraz dwóch pasażerów na gapę, którzy mieli nadzieję na to,
że ich bilety nie zostaną sprawdzone do końca podróży./
/Niestety po chwili w ten bardzo słoneczny dzień do pociągu z Łodzi do Warszawy,
w którym siedziało młode małżeństwo, które jadło orzeszki, młody jegomość w słomianym
kapeluszu, który strugał drewniane kaczuszki, samotny student, który czytał pismo
o podróżach dokoła świata, oraz dwóch pasażerów na gapę, którzy mieli nadzieję na to, że ich
bilety nie zostaną sprawdzone do końca podróży, wszedł konduktor i./
/Niestety po chwili w ten bardzo słoneczny dzień do pociągu z Łodzi do Warszawy,
w którym siedziało młode małżeństwo, które jadło orzeszki, młody jegomość w słomianym
kapeluszu, który strugał drewniane kaczuszki, samotny student, który czytał pismo
o podróżach dokoła świata, oraz dwóch pasażerów na gapę, którzy mieli nadzieję na to, że ich
bilety nie zostaną sprawdzone do końca podróży, wszedł konduktor i poprosił o bilety./
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